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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. 

 

Pri pripravi predloga proračuna za leto 2020 je bila posebna pozornost posvečena dopolnitvi 
načrtov razvojnih programov, ki se bodo financirali z viri EU v okviru  finančne perspektive 2014 -
2020 ter projekti, ki so jih predlagale krajevne skupnosti. 

 

V nadaljevanju je podana obrazložitev načrta razvojnih programov MOK za obdobje 2020-2023 po 
proračunski strukturi   posebnega  dela proračuna. 
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III. NA ČRT RAZVOJNIH 
PROGRAMOV  

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN 
SPLOŠNE JAVNE STORITVE 

0402 Informatizacija uprave 

04029001 Informacijska infrastruktura 

OB050-07-0239 Licenciranje programske opreme 
Zagotavljajo se sredstva za nakup oziroma najem programske in računalniške opreme z 
namenom izboljšanja delovanja, nadgradnje računalniškega sistema, izboljšanja opremljenosti s 
komunikacijsko opremo in povečanja obsega storitev, ki jih občina zagotavlja. V okviru 
digitalizacije poslovanja se nadgrajujejo aplikacije, uvajajo nove informacijske rešitve, 
posodablja infrastruktura in zagotavlja podporne storitve za učinkovit prehod na digitalno 
poslovanje in optimizacijo pisarniškega poslovanja občinske uprave. 

OB050-07-0241 Inv. vzdrževanje in nabava strežniške opreme 
Zajeta je nabava in nadgradnja temeljne IKT infrastrukture (data centri, računalniška omrežja 
ipd.). Del opreme na tej kritični infrastrukturi je potrebno nadgraditi oz. zamenjati. 

OB050-07-0242 Nabava uporabniške strojne opreme 
Potrebna je nabava in nadgradnja osebnih računalnikov. V preteklih letih se je razmeroma malo 
vlagalo v nabavo novih osebnih računalnikov, zato so najstarejši računalniki stari tudi več kot 8 
let. Tehnično gledano imajo računalniki zastarel operacijski sistem MS Windows 7, ki je začel 
povzročati težave in dodatno delo na podpori. V letu 2020 bomo nadaljevali z nabavami novih 
osebnih računalnikov in omogočili zaključek procesa prehoda na operacijski sitem MS Windows 
10 ter MS Office 365. 

OB050-07-0243 Prostorske podatkovne baze - GIS 
Projekt zajema sredstva za dograjevanje prostorskih baz podatkov in novih podatkovnih slojev. 

OB050-07-0244 Nadgradnja programske opreme - GIS 
Projekt zajema sredstva nadgradnje programske opreme za pregledovanje GIS podatkov in 
prilagoditve GIS sistema za izmenjavo podatkov s sistemi drugih upravljalcev GIS podatkov. V 
sredstva je zajeta tudi prenova programske in strojne opreme za potrebe izboljšanja delovanja 
sistema, prehoda na nove tehnologije in izboljšanja uporabe aplikacij. 

OB050-19-0153 Nabava komunikacijske opreme 
Zajema sredstva za nabave, nadgradnje in prilagoditve računalniškega komunikacijskega 
omrežja (pasivna komunikacijska oprema: vozlišča, omare, kablovje, stikala, požarni zidovi, 
usmerjevalniki, dostopne točke, ..). 
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OB050-19-0154 Nadgradnja in razvoj obstoječih aplikacij 
V okviru razvoja elektronskega poslovanja so zajeta sredstva za nadgradnjo in prilagajanja 
obstoječih lastnih aplikacij. Obstoječe aplikacije je potrebno razviti oziroma dograditi z 
namenom povezovanja in ustvarjanja bolje integriranega sistema namenskih aplikacij. 

OB050-19-0155 Smart City - eObčan 
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. 

OB050-19-0156 Smart City - eKrajevne skupnosti 
Projekt zajema sredstva za izvedbo opremljanja sedežev krajevnih skupnosti z IKT in drugo 
opremo za dvig ravni storitev na območjih KS z uporabo digitalnih storitev. 

OB050-19-0157 Smart City - mobilnost 
Projekt zajema sredstva za razvoj podpornih storitev v informacijskem sistemu MO Koper z 
namenom integracije podatkov iz sistema mobilnosti v informacijsko okolje občine. 

OB050-19-0170 Prenova glasovalnega in A/V sistema Pretorska palača 
-OS 

Avdio video sistem in glasovalni sistem v prostorih Pretorske palače je zastarel in podvržen 
okvaram, kar onemogoča normalno izvajanje sej Občinskega sveta. Obstoječi sistem je potrebno 
prenoviti. 

 

0403 Druge skupne administrativne službe 

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 

OB050-07-0129 Poslovni prostori - rezervni sklad - namenska sred 
Planirana sredstva so namenjena za rekonstrukcijo poslovno stanovanjskega objekta ter ureditev 
vodovodnega in električnega priključka  na naslovu Ulica pri vodnjaku 2 in obnovi fasade in 
strehe poslovno stanovanjskih objektov Kidričeva ulica 41 in 43 ter drugim investicijam, za 
katere se bodo odločili etažni lastniki na različnih lokacijah in je MOK dolžna po zakonu 
pristopiti k sodelovanju. 

OB050-07-0136 Poslovni prostori - projekti, študije, nadzor 
V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za  študije, projektno dokumentacijo in nadzor nad 
izvedbo del ob investicijskih vlaganjih v poslovne prostore. 
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OB050-07-0137 Poslovni prostori - poboti najemnin za prostore 
V letu 2020 predvidevamo pobot za izvedeno investicijo s strani najemnika v poslovnem 
prostoru na naslovu Verdijeva ulica 4 ter dogovorjene pobote investicijskih sredstev novih 
najemnikov občinskih prostorov. 

OB050-07-0321 Poslovni prostori - razne adaptacije 
Planirana sredstva so predvidena za usposobitev  poslovnih  prostorov na naslovih Kidričeva 
ulica 17 in Kidričeva ulica 43. S tega projekta se zagotavlja plačilo za sanacijo poškodovane 
fasade na  objektu Belveder 2 ter za kritje stroškov sanacije stropa v I. nadstropju na naslovu 
Titov trg 1 - Galerija Loggia in dela fasade na tem naslovu ter za druge nepredvidene potrebne 
sanacije v ostalih poslovnih prostorih, ki so last MOK. 

OB050-07-0350 KS Zazid - prostori KS 
Krajevna skupnost Zazid ne razpolaga  sedežem krajevne skupnosti. Mestna občina Koper je 
pristopila k odkupu objekta v vasi, v katerem bi z adaptacijo pridobili minimalne prostore za 
pisarno in arhiv krajevne skupnosti. Predvideva se, da bo postopek odkupa dokončan v začetku 
2020, zaradi tega se planirajo sredstva za pridobitev gradbenega dovoljenja in začetek 
sanacijskih del. 

MOK je že pridobila lastništvo večjega dela objekta. Zaključen še ni le postopek za ureditev dela 
lastništva z dedičem, ki živi v tujini. Predvideva se, da bo postopek zaključen v začetku leta 
2020. 

OB050-07-0354 Predkupne pravice - drugi objekti 
V okviru sredstev so zajeta sredstva za uveljavljanje  predkupnih pravic. 

OB050-08-0022 Intervencije na področju zadružnih domov 
V okviru tega projekta so planirana intervencijska sredstva za nujne posege in za saniranje 
nujnih problemov na objektih v uporabi krajevnih skupnosti, ki se pojavijo med letom. 

OB050-08-0067 KS Rakitovec - prostori KS 
Obnova prostora pod sedežem KS (bivša E točka)  - prostor je potreben sanacije, da se bo lahko 
uporabljal za potrebe krajevne skupnosti. 

OB050-13-0028 Gospodarjenje s premoženjem - naravne nesreče 
V proračunu za leto 2020 se zagotavlja finančna sredstva za izdelavo dokumentacije za izvajanje 
monitoringov ter izvedbo najnujnejših ukrepov. Monitoring se bo izvajal na zemeljskem plazu v 
Krnici in zemeljskem plazu v Žusterni. 

OB050-16-0106 KS Dekani - adaptacija objekta stara garaža 
V  letu 2017 smo pričeli s prenovo objekta "stara garaža", ki ga želi krajevna skupnost 
uporabljati kot prostor za etnološko zbirko in galerijo, hkrati pa kot priložnost za ponudbo 
krajevnih posebnosti. Planirana sredstva so predvidena za notranjo ureditev prostorov. 
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Na objektu je prenovljena streha, fugirani notranji in zunanji zidovi, vgrajeno novo stavbno 
pohištvo, rekonstruirana in statično utrjena zadnja stena in izvedena hidroizolacija. Da bo objekt 
uporaben bo potrebno izvesti še naslednja gradbena in obrtniška  dela: 

- injektiranje severne stene objekta 
- pozidava okenskih odprtin in vgradnja oken za prezračevanje na vzhodni strani objekta 
- ureditev sanitarij v za to predvidenem delu objekta 
- priprav načrta notranje ureditve prostora in načrta instalacij 
- pridobitev soglasij za vodovodni, elektro in kanalizacijski priključek 
- izvedba komunalnih priključkov 
- izvedba tlaka v objektu. 

Za dokončanje objekta so predvidena tudi sredstva krajevne skupnosti. 

OB050-17-0009 Zapiranje objekta Bazensko posl. kompleks 
V polnem teku so dela za ureditev Državnega upravnega centra. Dokončanje bo tangiralo tudi 
skupne prostore, zato so v letu 2020 predvidena  inicialna sredstva za zasnovo eventuelno 
potrebnih aktivnosti. 

OB050-19-0063 Sanacija zemeljskega plazu v Žusterni 
V letu 2020 bodo skladno s sanacijskim elaboratom izvedena najnujnejša sanacijska dela na 
zemeljskem plazu v Žusterni, ki zajemajo odvodnjavanje površinskih vod. 

OB050-19-0096 KS Gradin - Obnova šole v Hrvojih 
Prenova strehe objekta je potrebna, da se zaščiti objekt pred propadanjem in da se v njem uredi 
prostor za zbiranje in druženje krajanov. 

Objekt je več let zapuščen in ni vzdrževan. Streha objekta je v slabem stanju in prekrita z 
azbestno-cementnimi ploščami. To predstavlja tudi prvo akcijo občine pri zamenjavi azbestnih 
kritin. 

OB050-19-0102 KS Zazid - Zunanja sanacija vaškega doma 
V letu 2021 je predvideno nadaljevanje zunanje sanacije vaškega doma, ki vključuje obnovo 
fasade ter toplotno izolacijo, da se preprečijo termične izgube. 

OB050-19-0113 PP Možnost odprtja novih vsebin za mladino v Dolu 
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.  

Na pobudo predlagatelja projekta zajema nabavo konferenčnih stolov, opreme, nabavo 
projektorja z opremo za domači kino, nabava kino platna. Urediti je potrebno tudi hrupnost - 
zvok v prostoru. Namenjen je vključevanju mladine in ostalih v razne aktivnosti in povečuje 
izkoriščenost prostora, ki že obstaja. Projekt bi se izvajal v vasi Dol pri Hrastovljah v gasilskem 
domu. Omogoča lažjo organizacija krožkov, delavnic, predavanj in predvajanj raznih projekcij. 

OB050-19-0115 PP Večnamenska kuhinja v Dolu 
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.  

V gasilskem domu se bo opremilo prostor z nabavo kuhinjskih gostinskih aparatov in opreme. 
Ob organizaciji prireditev, skupščin, raznih dogodkov, delavnic, krožkov planirana nabava 
omogoča možnost priprave za pogostitev in postrežbo. Kuhinjo bo mogoče uporabljati tudi ob 
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večjih intervencijah, požarih; tako bi zagotovili topli obrok gasilcem in ostalim udeležencem 
intervencij. Projekt se bo izvajal v Dolu pri Hrastovljah v gasilskem domu. Predvideni prostor bo 
urejen in opremljen v skladu z namenom. Omogočena bo dodatna ponudba in možnost dodatne 
promocije, kar bo uporabno za krajane pa tudi za širšo okolico. 

 

OB050-19-0152 Sanacija zemeljskega plazu Krnica II.faza 
V letu 2020 bo na osnovi rezultatov monitoringa ažurirana dokumentacija za drugo fazo sanacije 
plazu s ciljem pridobiti tudi sofinanciranje s strani Ministrstva za okolje in prostor. 

OB050-19-0161 Investicijsko vzdrževanje  Pretorske Palače 
Projekt zajema sredstva za kritje načrtovanih investicijskih vlaganj  na objektu Pretorske palače. 

OB050-19-0167 Nakup poslovnih prostorov in drugih objektov 
Sredstva bodo namenjena odkupu prostorov za delovanje društev, prostorov za dodatne potrebe 
Zdravstvenega doma Koper in prostorov v večnamenskem objektu Solis za potrebe športne 
infrastrukture ter odkup objekta v Zazidu za potrebe KS, prostorov za potrebe KS Črni kal in 
prostorov v Šalari za potrebe KS Škocjan. 

 

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 

0603 Dejavnost občinske uprave 

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

OB050-07-0142 Nakup opreme 
Projekt vključuje sredstva za zagotovitev zamenjave dotrajanih konvektorjev za hlajenje in 
ogrevanje pisarn občinske uprave. Zamenjave se izvajajo fazno glede na ugotovljeno stanje in 
okvare. Vključena so tudi sredstva za delno zamenjavo dotrajane pisarniške opreme ter nakupa 
nove opreme zaradi potreb delovnih procesov. 

OB050-12-0007 Ureditev poslovne stavbe na Verdijevi 
Investicijsko vzdrževalna dela na objektu Verdijeva 6 in 10 zajemajo najnujnejše posege za 
ureditev upravnih prostorov. Večji del sredstev se nanaša na sanacijo strehe stavbe Verdijeva 6. 

OB050-12-0029 Nakup prevoznih sredstev 
Namen in cilj investicije za zagotovitev okoljsko vzdržnih vozil za potrebe občinske uprave. 
Kupili bomo dve električni vozili, ki jih bodo uporabljali uslužbenci za opravljanje del in nalog 
na območju Mestne občine Koper. 

Nakup električnih vozil bomo prijavili na Eko sklad, ki nakup sofinancira z največ 7.500 € na 
vrednost vozila, pod pogojem, da je vozilo vredno več kot 15.000 €.  K javnemu naročilu bomo 
pristopiti takoj v začetku leta, saj je dobavni rok od 3 do 6 mesecev. 
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OB050-19-0144 Prenova objekta Trg Brolo 3 in 4 
V objekt Trg brolo 3 in 4 se predvideva selitev občinske uprave. Objekt je potrebno prenoviti 
skladno s kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Piran. 

V letu 2019 je bil pripravljen detajlni posnetek obstoječega stanja, ki je osnova za izbiro 
projektanta idejne zasnove. Predvideva se, da bi bila v letu 2020 izdelana in usklajena idejna 
zasnova ter pridobljeni kulturnovarstveni pogoji, ki so osnova za določitev nadaljnjega obsega 
potrebnih posegov v objektu. Za objekt Trg brolo 4 bo potrebno izdelati tudi konservatorski 
program. 

 

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH 
DOGODKIH 

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 

OB050-07-0144 Nakup opreme CZ 
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 

OB050-07-0123 Opremljanje  JZ GB Koper 
V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za odplačevanje leasinga za nakup gasilskega 
tehničnega vozila z dvigalom (TV), kombiniranega gasilskega vozila (KV) in dveh manjših 
gasilskih vozil za gozdne požare (GVGP-1) skladno s programom varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami za obdobje 2018-2022. 

Predvidena sredstva v letu 2020 vključujejo tudi sofinanciranje nabave hitrega tehničnega vozila 
(HTV) ter nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za JZ Gasilska brigada Koper. 

OB050-07-0124 Nakup opreme PGD 
V letu 2020 se bo sofinanciralo nakupe gasilskih vozil za prevoz moštva (GVM-1) za PGD  
Gradin, PGD Krkavče in PGD Movraž ter gasilskega vozila za gašenje gozdnih požarov GVGP-
1 za PGD Rakitovec. Sofinancira se tudi nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za OGZ 
Koper. 

Skladno s programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2018-2022 se bo 
letu 2021 sofinanciralo nakupe gasilskih vozil za prevoz moštva (GVM-1) za PGD Osp, PGD 
Pobegi-Čežarji in PGD Rakitovec ter v letu 2022 za PGD Dekani. Vsako leto se nameni tudi 
sredstva nakup gasilske zaščitne in reševalne opreme za prostovoljne gasilske organizacije. 
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OB050-07-0125 Izgradnja gasilskega doma v Kopru 
V letu 2006 je bil predan v uporabo nov gasilski dom v Kopru. Načrt razvojnih programov 
zajema finančna sredstva za potrebe Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za odplačevanje 
finančnega leasinga najetega s strani Gasilske brigade Koper. Odplačevanje leasing obrokov 
sofinancira tudi Občina Ankaran. 

 

OB050-16-0043 Obnova gasilskega doma v Babičih 
V teku so aktivnosti za pridobitev dovoljenja za gradnjo gasilskega doma v Babičih. Skladno s 
sprejetim DIIP-om je v letu 2020 predvidena izvedba javnega naročila ter začetek gradnje. 
Zaključek gradnje je predviden v letu 2022. 

OB050-17-0043 KS Hrvatini - dozidava gasilskega doma 
V letu 2020 je predvideno dogovorjeno sofinanciranje izgradnje prizidka gasilskega doma v 
Hrvatinih. Celotna vrednost je ocenjena na 70.000 €. Realizacije je predvidena v začetku leta 
2020. 

 

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN 
RIBIŠTVO 

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 

OB050-07-0146 Regresiranje pridelave 
V okviru regresiranja pridelave se bodo izvajali posamezni ukrepi oziroma pomoči za vse 
kmetijske panoge, ki so značilne za naše območje in sicer v obliki pomoči za spodbujanje 
proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, nakup opreme, pomoč za vzpostavitev 
kmetijskega gospodarstva mladih kmetov, pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč, pomoč za 
ustanovitev skupine proizvajalcev ter pomoč za plačilo zavarovalnih premij. Cilji navedenih 
pomoči so predvsem: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, 
izboljšanje kakovosti, izboljšanje naravnega okolja ter tehnološki modernizaciji. 

 

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 

OB050-07-0147 Razvoj pridelovalnih kapacitet 
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. 
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OB050-07-0148 Razvoj dopolnilne dejavnosti 
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. 

OB050-16-0101 KS Črni kal - Projekt LIKE 
Operacija LIKE se je uspešno prijavila na Javni razpis za sofinanciranje operacij, v okviru 
Operativnega programa Slovenija - Hrvaška 2014 – 2020, prednostna os 2: Ohranjanje in 
trajnostna raba naravnih in kulturnih virov, specifični cilj: 2.2. 2.1. Aktivno ohranjanje dediščine 
preko trajnostnega turizma 

Projekt je usmerjen v območje Kraškega roba, niza strmih sten in apnenčastih pobočij, kjer je 
dolga interakcija človeka z naravo ustvarila biološke, kulturne in estetske vrednote, ohranjanje 
tega odnosa pa je nujno za njihovo ohranjanje. Bogat naravni potencial območja je pod vse 
večjim pritiskom obiskovalcev in drugih človeških aktivnosti, k čemur prispeva tudi bližina 
gosto naseljenega tržaško-koprskega in opatijskega območja. Projektni izziv je vzpostaviti 
predpogoje, primerne za formalno varstvo, izboljšanje obstoječih in razvoj skupnih načrtov 
upravljanja ter priprava programa monitoringa najznačilnejših habitatov in vrst na obeh straneh 
meje. Skupni cilj projekta je vzpostaviti mehanizem upravljanja in nadzora N2000 območij z 
namenom zmanjšanja pritiskov na ohranjaje biotske pestrosti. Plezalstvo je priljubljen šport v 
Sloveniji in pričenja pridobivati masovne razsežnosti tudi na Hrvaškem, kar se kaže na velikih 
pritiskih na zavarovana območja. Trenutni mehanizmi za urejanje nastalih sporov med domačini, 
plezalci in naravovarstveniki niso zadostni. Plezalci in drugi rekreativci so ljubitelji narave, zato 
je v okviru projekta treba podpreti njihove dejavnosti, a jih tudi uskladiti z ukrepi varstva. 
Ključni rezultati projekta bodo vzpostavitev mehanizmov trajnostnega čezmejnega upravljanja z 
območjem kraškega roba, zmanjšani pritiski na biotsko pestrost in ustvarjeni predpogoji za 
formalno varstvo, od cesar bodo imeli korist tako lokalno prebivalstvo kot ostali obiskovalci 
območja. Partnerji bodo skupaj pristopili k reševanju groženj zaradi rekreacije. Problematiko 
opuščanja tradicionalne rabe prostora je tema številnih projektov, a vloga rekreativcev pri 
problematiki ohranja vrst in habitatnih tipov je bila do sedaj zapostavljena. Sistem skupnega 
upravljanja in monitoringa N2000 območij bomo tako nadgradili z vse popularnejšim pristopom 
znanosti državljanov (Citizen science), kar bo z uporabo drona in vzpostavijo mrež prostovoljcev 
ena od inovacij projekta. 

Operacija je 85% sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Potrjena prijava na Javni razpis: projekt v izvedbi. V letu 2018 smo uredili cesto med Ospom in 
Gabrovico ter ob cesti uredili še 46 parkirnih mest. Ob parkirišču je urejena ploščad. V Ospu in 
okolici smo v sodelovanju z ZRSVN postavili 24 usmerjevalnih in informativnih tabel. V letu 
2020 bomo na urejeni ploščadi postavili info točko in sanitarije za obiskovalce. 

OB050-16-0103 KS Gračišče - Obnova obzidja na taboru v Kubedu 
Operacija Obnove obzidja na taboru pri Kubedu je vnovič v fazi prijave na Urban innovative 
action (UIA), področje razpisa je kultura in kulturna dediščina. 

Ostanki nekdanjega tabora, ki se nahaja na kraški vzpetini Grad v Kubedu, in pripadajoče 
obzidje. Danes so vidni ostanki tabora, ki ga sestavljajo cerkev sv. Florijana, stolp – zvonik ter 
manjši stavbni nizi - EŠD - evidenčna številka dediščine: 1318. Celota je obdana z obzidjem s 
stolpom na vhodu. Ker se je v obzidje skozi zgodovino večkrat posegalo, je sanacija le tega 
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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. 

Predvidena vrednost celotne investicije po popisu: 289.988,22 €. Občina bo v primeru odobritve 
vloge pridobila iz razpisa 144.994,11 € nepovratnih sredstev. Trajanje operacije je predvideno od 
01.06.2020 do 31.12.2022. 

V fazi prijave na razpis: pričakujemo odločitev v mesecu maju 2020. 

OB050-17-0077 OSP Outdoor Sports Park 
Projekt zajema pripravo dokumentacije (programske naloge) in druge spremljevalne dejavnosti v 
okviru priprave na projekt, ter sredstva za izvedbo investicij v okviru OSP-a. 

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 vrti 
aktivnosti, ki jih obiskovalci parka lahko udejanjajo na prostem skozi celo leto, v sozvočju z 
naravo in trajnostnimi načeli.  

Namen OSP-a je vzpostavitev referenčne točke zelenega podeželja in stičišča narave, turizma in 
športa, ki ga dopolnjuje ponudba kulture, gastronomije in drugih prostočasnih aktivnosti. OSP 
predstavlja platformo za razvoj podeželja, malega gospodarstva in obrtništva, športnega turizma, 
turističnih produktov aktivni mediteranski oddih, odkrivanje kulture in narave ter plezanje na 
zelenem podeželju. OSP bo omogočal razvoj novih programov, ustvarjal nove ideje in 
posledično omogočal višjo kakovost aktivnega preživljanja časa za občane in obiskovalce MOK. 
Gre za prostor, kjer se izmenjajo dobre izkušnje, znanja ter dobre prakse, ki temelji na 
povezovanju različnih akterjev ter njihovem aktivnemu sodelovanju. 

Cilji: v sožitju z naravo urediti športno rekreativne površine; dvigovanje športno rekreacijske 
ravni občanov; trajnostni razvoj programov in območja; povečati privlačnost destinacije in 
njegovo oživljanje, predvsem zelenega podeželja; spodbujanje ustvarjanja novih poslovnih 
priložnosti, usmerjene v turizem in šport; spodbujanje inovativnega podjetništva; snovanje novih 
projektov in produktov; vzpostaviti vključujoče družbeno okolje in povezanost skupnosti (mladi, 
starejši, različne interesne skupine); organizacija in promocija kakovostnih vsebin in aktivnosti 
na zelenem podeželju (produkti, dogodki in prireditve); izboljšanje kvalitete okolja in bivanja na 
zelenem podeželju; 

- uveljavljanje koncepta »lokalnega izvora in lokalne identitete«; oblikovanje in trženje turistične 
znamenitosti in ponudbe »zaledje kot razpršeni muzej, dediščinska vzgoja in osveščanje«; 
spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest; zagotovitev ustreznih ukrepov varovanja narave 
območja in njihovo izvajanje. 

Projekt je v začetni fazi priprave programske naloge, kot podlage potrebne za pripravo ustrezne 
izvedbene in investicijske dokumentacije. Ker se v okviru projekta LIKE že pripravlja Analiza 
rekreacije na Kraškem robu, se bo s pripravo programske naloge počakalo ter na izdelan 
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dokument primerno navezalo, oziroma ga nadgradilo. V letu 2020 so načrtovana sredstva za 
dokumentacijo prijave projekta in morebitne začetne aktivnosti. 

OB050-19-0057 Vzdrževanje gozdnih in poljskih poti 
Planirana sredstva so namenjena izvedbam sanacij poljskih poti, na katerih zaradi neutrjenosti in 
vremenskih nevšečnosti prihaja do poškodb, ki onemogočajo prevoznost in dostop do 
obdelovalnih površin. Sredstva se razporedijo po krajevnih skupnostih na osnovi poziva s 
podporo krajevnih skupnosti, ki tudi same sofinancirajo te posege. 

 

11029003 Zemljiške operacije 

OB050-07-0156 Program agromelioracij oljke 
Ukrep se bo izvajal na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope ter sprejetega Pravilnika o 
dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini 
Koper za obdobje 2014 – 2020. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa. 
Gre za agromelioracijske ukrepe na oljčnikih, ki  predvsem zajemajo ureditev samega zemljišča. 

OB050-07-0162 Program agromelioracije - sadjarstvo 
Ukrep se bo izvajal na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope ter sprejetega Pravilnika o 
dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini 
Koper za obdobje 2014 – 2020. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa. 
Gre za agromelioracijske ukrepe na sadovnjakih, ki predvsem zajemajo ureditev samega 
zemljišča. 

OB050-07-0163 Program agromelioracije - pašniki obnova 
Ukrep se bo izvajal na podlagi sprejetih uredb sveta Evrope ter sprejetega Pravilnika o 
dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini 
Koper za obdobje 2014 – 2020. Sredstva bodo prijaviteljem dodeljena na osnovi javnega razpisa. 
Gre za agromelioracijske ukrepe, ki predvsem zajemajo ureditev zemljišča, njegovo ograditev in 
ureditev napajališč za živino. 

 

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov 

OB050-07-0159 Ureditev azila za živali 
V letu 2020 je predvidena ureditev bivalnih prostorov za mačke (zastekljen prizidek), nadstreški 
v nekaterih pasjih izpustih, zamrežitev  pasjih boksov, izolacija stavbe in nabava nekaterih 
najnujnejših osnovnih sredstev za opremo prostorov (tudi klima). Posledično bo najverjetneje 
potreben manjši poseg v elektroinštalacijo. Sredstva za investicijsko vzdrževanje azila se 
sofinancirajo iz občinskih proračunov Občine Ankaran, Občine Izola, Mestne občine Koper in 
Občine Piran. 
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1105 Ribištvo 

11059001 Program razvoja ribištva 

OB050-16-0080 Projekti vezani na trajnostni razvoj ribištva 
V letu 2020 je predvideno pridobivanje dokumentacije za projekte ribištva s katerimi bi lahko 
pridobili evropska sredstva. 

 

13 PROMET, PROMETNA 
INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 

1302 Cestni promet in infrastruktura 

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 

OB050-07-0065 Dokumentacija - cestne infrastrukture 
Predvidena sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije za ureditev cest, 
krožnih križišč, pločnikov in kolesarskih površin. 

OB050-07-0070 Preplastitve in sanacije mestnih ulic 
V okviru sredstev na projektu se bo izvajalo nujna dela na posameznih dotrajanih odsekih 
mestnih ulic v mestnem jedru Kopra. 

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

Investicijsko vzdrževanje občinskih cest bo v letu 2020 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 
Predvidena je preureditev nekaterih obstoječih krožišč zaradi povečanja pretočnosti krožišč in 
večje prometne varnosti. 

Prav tako je zajeta pridobitev projektne dokumentacije za preureditev krožišča pri Luki Koper. 
Za ureditev krožišča je predvideno sofinanciranje države in Luke Koper d.d.. 

OB050-16-0022 Ureditev odseka ceste Šmarje Puče 
V letu 2021 je predvidena pridobitev dokumentacije za nadaljevanje ureditve tega odseka ceste. 
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OB050-16-0030 KS Hrvatini - kolesarska in pločnik ob Slemenski 
V letu 2019 je bila načrtovana izvedba pločnika in kolesarske poti ob Slemenski cesti v 
Hrvatinih. Zaradi pridobitve zemljišč ter neuspešnega postopka javnega naročila se z izvedbo ni 
pričelo v letu 2019, zato se sredstva predvidi v letu 2020. 

Projekt zajema ureditev pločnika ter kolesarske steze. Ker je vozišče neprimerne širine je za 
pešce in kolesarje nevarno. 

Uredilo se bo pločnik in kolesarsko pot ob Slemenski cesti v Hrvatinih, in sicer od km 2,905 do 
km 3,410 (od pokopališča do križišča Kolomban). Projekt je sofinanciran v okviru Programa 
sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-2020 iz sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj. 

Za namene izvedbe operacije je odobrenih 201.850,52 € evropskih sredstev. 

OB050-16-0055 KS Črni kal  parkiriš ča in podporni zid Podpeč  
V letu 2021 je predvidena ureditev podpornega zidu. 

OB050-16-0059 KS Šmarje rekonstrukcija ceste skozi vas 
V letu 2020 je predvidena ureditev ceste skozi vas z namenom sanacije kritičnih odsekov ter 
ureditev odvodnjavanja. 

OB050-16-0060 KS Boršt sanacija ceste za Boršt 
V letošnjem letu se bo preplastila cesta Babiči-Boršt do mosta v dolžini cca. 400m. 

OB050-16-0061 KS Marezige sanacija ceste Kozloviči Trsek  
V letu 2021 je predvidena pridobitev dokumentacije za nadaljevanje ureditve tega odseka ceste. 

OB050-16-0062 KS Semedela - preplastitev Vegove ulice 
V letu 2020 se nadaljuje z fazno ureditvijo Vegove ulice, v kateri se uredi komunalno 
infrastrukturo - ločen sistem kanalizacije in vodovod ter zgornji ustroj ceste. 

OB050-16-0063 Sanacija ulic in parkirišč v Šalari 
V letu 2020 so predvidena sredstva za pripravo dokumentacije za ureditev cest v Šalari v višini 
16.000 €. 

OB050-16-0073 Krožišče v Vanganelu 
Predvidena je preureditev obstoječega trikrakega križišča v urbano trikrako enopasovno krožno 
križišče zunanjega premera 25 m. Z izvedbo krožišča se bistveno izboljša prometna varnost na 
tej cesti, z umirjanjem hitrosti vozil in lažjim vključevanjem vozil v promet. Uredijo se tudi 
površine za pešce in odvodnjavanja na območju urejanja. Projekt se je začel izvajati v letu 2019 
in bo zaključen v prvem polletju 2020. 

OB050-17-0022 Post. postaj za vzpostavitev siste. izposoje koles 
Namen je postavitev postaj za vzpostavitev sistema izposoje koles na območju naselja Koper s 
katerim se uporabnikom olajša dnevna migracija ter spodbuja trajnostno mobilnost. Sistem bo 



 

 16 

vključeval električna kolesa. Projekt bo sofinanciran s sredstvi  iz naslova sofinanciranja 
trajnostne mobilnosti (kohezija, MZI) in se bo izvajal po pridobitvi namenskih virov. V letu 
2020 je predvidena izvedba gradbenih del, dobava opreme in sistema upravljanja. 

OB050-17-0032 Obnova vozišča JP 677340 Bonini - Prade, del 
V letu 2020 je predvideno nadaljevanje rekonstrukcije  občinske ceste JP 677340  Bonini - 
Prade, ki se zaključi v letu 2021. 

OB050-17-0036 KS Črni kal – sanacija zidu in ureditev ceste v Zg. 
Črnem kalu 

Nujno je potrebno sanirati podporni zid  in cestišče nad centrom zgornjega Črnega Kala, da se 
prepreči nadaljnje poškodbe na javni cesti. 

OB050-17-0086 KS Škocjan - Sanacija javne ceste v Kampelu 
Investicija predvideva sanacijo poškodovanih odsekov javne ceste v Kampelu pri kapelici, ki 
ogrožajo varnost prometa. 

OB050-17-0088 KS Šmarje - Ureditev ceste Koštabona - Dragonija 
Investicija predvideva najnujnejše posege za zagotovitev prevoznosti makadamske ceste iz 
Koštabone do doline Dragonije. 

OB050-17-0091 KS Škocjan - ureditev ceste Kampel Brda 
Investicija predvideva izgradnjo pločnika, delno razširitev vozišča, postavitev javne razsvetljave, 
izgradnja meteorne kanalizacije in sanacijo mostička na javni povezovalni cesti Kampel Novaki-
Kampel Brda v dolžini cca. 200m. Investicija se bo pričela v drugi polovici leta 2020 in se 
nadaljevala v leto 2021. 

OB050-17-0102 KS Žusterna - Preplastitev Izletniška, Dolga Reber 
V letu 2020 projekt vključuje preplastitev dela ceste Dolga reber v Žusterni. 

OB050-19-0022 KS Žusterna - asfaltiranje Mejne poti I. faza  
V letu 2020 se zagotavljajo sredstva za dokončanje ureditve  Mejne poti  v sodelovanju s 
krajevno skupnostjo. 

OB050-19-0026 KS Gradin- obnova lokalne ceste Sirči -Hrvoji-del 
Z zagotovitvijo sredstev za obnovo navedenega  vozišča v II. fazi projekta je odsek ceste Sirči- 
Belvedur - Hrvoji dokončan. Investicija se bo izvajala v drugi polovici leta z zaključitvijo v letu 
2020. Celotna vrednost projekta znaša 226.500 €. 

OB050-19-0028 KS Za gradom - cesta na Markov hrib 
V letu 2020 je predvideno nadaljevanje ureditve odseka dela ceste na Markov hrib. 
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OB050-19-0035 KS Črni kal - cesta Hrastovlje Dol 
V letu 2020 je predviden začetek nadaljevanja sanacije ceste Hrastovlje Dol. Poseg se zaključi v 
letu 2021. 

OB050-19-0036 KS Sv. Anton - sanacija ceste Potok - Sv. Anton 
V letu 2020 je predvideno nadaljevanje urejanja javne ceste Potok - Sv. Anton. 

OB050-19-0037 KS Gradin - cesta Sirči - Pavliči 
V letu 2020 so predvidena sredstva  za ureditev prvega odseka ceste Sirči Pavliči. 

OB050-19-0038 KS Olmo - stara Šmarska cesta 
V letu 2020 je predvidena pridobitev projektne dokumentacije za izgradnjo pločnika v spodnjem 
delu stare Šmarske ceste, kjer je največja poselitev ter izvedba ukrepov za umirjanje prometa. 

OB050-19-0040 KS Škocjan - pločnik in peš pot Istrska cesta 
V letu 2020 je predvidena dopolnitev projektne dokumentacije za ureditev pločnika in peš poti 
na Istrski cesti. 

OB050-19-0041 KS Vanganel - sanacija ceste Vanganel-Hliban 
V letu 2020 je predvideno dokončanje pridobitve dokumentacije za ureditev ceste na Hliban. 

OB050-19-0042 KS Hrvatini - cesta Norbedi 
V letu 2021 je predvidena ureditev odseka ceste na tem območju. 

OB050-19-0043 KS Žusterna - preplastitev odcepa Letoviške 
V letu 2020 projekt vključuje preplastitev dela ceste. 

OB050-19-0044 KS Boršt – ceste v Boršt 
V letu 2021 je predvideno urejanje cest na tem območju. 

OB050-19-0045 KS Marezige - sanacija ceste Marezige-Truške in  s 
V letu 2020 je predvidena rekonstrukcija mostu z ocenjeno vrednostjo 195.000 € in pričetek 
sanacije ceste Marezige - Truške - Trsek v dolžini cca. 600m z zaključkom v letu 2021. 

OB050-19-0046 KS Marezige – ureditev odseka ceste  za Montinjan 
V letu 2021 je predvidena ureditev odseka ceste na tem območju. 

OB050-19-0048 Obnova Slemenske ceste v Hrvatinih 
Obnovilo se bo Slemensko cesto v Hrvatinih od km 2,905 do km 3,410 (od pokopališča do 
križišča Kolomban). 
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Obstoječa cesta je poškodovana in neprimerne širine, kar ne ustreza za normalno odvijanje 
prometa. Bankine so neutrjene in spremenljive širine.  

Rekonstrukcija vozišča je predvidena v širini 4.50 m in enostranski pločnik širine 1.20 m.  V fazi 
obnove se bo uredila tudi javna razsvetljava in odvodnjavanje ter prestavitev vodovoda.  

Projekt je bil predviden za pričetek izvedbe v letu 2019, vendar se ni pričel zaradi pridobitve 
zemljišč ter neuspešnega postopka javnega naročila. Vezan je na izvedbo projekta, ki vključuje 
izgradnjo kolesarske in peš poti. 

OB050-19-0051 KS Semedela - preplastitev odseka c. II. Prekomorske 
V letu 2020 je predviden zaključek ureditve dela ulice II. Prekomorske brigade, ki se je pričel v 
letu 2019. 

OB050-19-0064 KS Gračišče - izgradnja hitrostne ovire in pločnika 
pri OŠ Gračišče 

Pristopili bomo k izgradnja hitrostne ovire in pločnika pri OŠ Gračišče z namenom povečanja 
prometne varnosti vseh udeležencev prometa. 

OB050-19-0065 KS Rakitovec - asfaltiranje poti do čistilne naprave  
Predvideno je asfaltiranje poti do čistilne naprave v dolžini cca. 300m, ki se bo zaključilo v letu 
2021, usklajeno s posegom ureditve čistilne naprave. 

OB050-19-0066 KS Pobegi Čežarji ureditev cestišča Frenkova ulica in 
Novo naselje 

V letu 2020 bomo pristopili k urejanju ceste za Frenkovo ulico in Novo naselje 

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

V letu 2021 je predvidena ureditev odseka ceste na tem območju. 

OB050-19-0069 Sv. Anton - Ureditev cestišč v Potoku 
V letu 2021 je predvidena ureditev odseka ceste na tem območju. 

OB050-19-0076 Sv. Anton -Preplastitev dela ceste v Tomažičih 
Na delu kjer je predvidena fekalna kanalizacija se bo asfaltiralo še javno cesto, da bo območje 
celostno urejeno. 

OB050-19-0078 KS Bertoki - Celovita ureditev območja ceste I. Starca 
V letu 2020 se bo pristopilo k pripravi projektne dokumentacije za celostno ureditev območja C. 
Ivana Starca, kar predvideva ureditev problematike meteornih vod celotnega območja. 

OB050-19-0079 KS Škocjan - Izgradnja pločnika v Šalari 
Za izboljšanje varnosti ob javni cesti je predvidena izgradnja pločnika na Partizanski ulici v 
Šalari. 
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OB050-19-0082 KS Šmarje - Ureditev ceste Grnijan 
Izvedlo se bo nujne ukrepe za preprečitev udiranja meteornih vod iz javne ceste na nižje ležeče 
parcele in posledično povzročanja škode. 

OB050-19-0083 KS Šmarje - Ureditev ceste Dilici 
Po ureditvi vodovodne infrastrukture na tem območju se bo pristopilo k ureditvi ceste. 

OB050-19-0084 KS Šmarje - Ureditev ceste Šmarje - Grintovec 
V letu 2021 je predvidena pridobitev dokumentacije za nadaljevanje ureditve tega odseka ceste. 

OB050-19-0085 KS Črni Kal - Sanacija podpornega zidu v Loki 
V Loki se bo saniralo dotrajan podporni zid. 

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

Zaradi konfiguracije terena, ki onemogoča izgradnjo betonske bankine je predvidena izgradnja 
manjšega podpornega zidu pod javno cesto v Gabrovici ter sanacija vozišča. 

OB050-19-0088 KS Marezige - Rekonstrukcija ceste za Trsek 
V letu 2021 je predvidena pridobitev dokumentacije za nadaljevanje ureditve tega odseka ceste. 

OB050-19-0089 KS Škofije - Sanacija zidu na Mandriji 
V letu 2021 je predvidena sanacija dotrajanega zidu na Mandriji. 

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

V letu 2021 je predvidena ureditev tega odseka ceste. 

OB050-19-0091 KS Škofije - Sanacija pločnika v Elerjih 
Predvidena je sanacija poškodovanega pločnika v Elerjih (pri Sončku) in postavitev odbojne 
ograje. 

OB050-19-0092 KS Dekani - Preplastitev ceste od ''placa'' do 
nogometnega igrišča in nad igriščem 

Zaradi dotrajanega obrabnega sloja asfalta je predvidena preplastitev vozišča. 

OB050-19-0094 KS Gradin - Sanacija ceste Brezovica – Pregara 
Javna cesta je nujno potrebna sanacije, saj je dotrajana do te mere, da je promet po njej zelo 
otežen, zato se bo v letu 2020 pričelo s sanacijo prvega odseka, ki se bo nadaljevala v leto 2021. 
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OB050-19-0101 KS Zazid - Asfaltiranje vaške poti do rezervoarjev 
Predvideno je asfaltiranje javne ceste do rezervoarja, saj cesta služi širšemu javnemu interesu 
vasi Zazid. 

OB050-19-0105 Kolesarska in pešpot Dolinska, Oljčna 
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 
manjkajočega odseka kolesarske povezave (kolesarska steza in hodnik za pešce) na delu 
Dolinske ceste od krožišča Hofer do Mercatorja. Glede na prostorske danosti in omejitve ter 
racionalnost in ekonomičnost z vidika gradbenih posegov bo kolesarski promet na Oljčni poti 
urejen z vodenjem v mešanem profilu po modelu ''sharrow'' (na odsekih umirjenega prometa z 
omejitvijo hitrosti 30 km/h). S tem bo zagotovljena dodatna varnost kolesarjev na  Dolinski cesti 
in Oljčni poti   

Izvedba celotne investicije je na podlagi dokumentacije ovrednotena v višini 216.899 €, ki je bila 
potrjena s sklepom Občinskega sveta v novembru 2019. 

Mestna občina Koper se je z navedenim projektom v  novembru 2019 prijavila na povabilo 
ZMOS k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti iz mehanizma 
Celostnih teritorialnih naložb (v nadaljevanju CTN) s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (v nadaljevanju ESRR) v okviru ''Operativnega programa Evropske kohezijske politike za 
obdobje 2014-2020''. 

OB050-19-0106 Kolesarska in pešpot - del Istrskega odreda 
Zaradi vse večjega števila občanov, ki poleg uporabe koles za rekreacijo, le to uporabljajo tudi za 
dnevne migracije in to želijo opraviti na trajnostni in okolju prijazen način, se je pokazala 
potreba po ureditvi  oziroma dopolnitvi urejanja kolesarskih poti. Predvidena je izgradnja 
varnega odseka kolesarske povezave na Ulici Istrskega odreda od krožišča Hofer do krožišča 
Lekarne Olmo. Z izvedbo investicije bo dopolnjena in uporabniško izboljšana mreža pešpoti in 
kolesarskih poti ter povečana varnost kolesarjev v prometu.  

Izvedba celotne investicije je na podlagi dokumentacije ovrednotena v višini 347.412 €, ki je bila 
potrjena s sklepom Občinskega sveta v novembru 2019. 

Mestna občina Koper se je z navedenim projektom v  novembru 2019 prijavila na povabilo 
ZMOS k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti iz mehanizma 
Celostnih teritorialnih naložb (v nadaljevanju CTN) s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (v nadaljevanju ESRR) v okviru ''Operativnega programa Evropske kohezijske politike za 
obdobje 2014-2020''. 

OB050-19-0108 Kolesarska in pešpot preko Piranske ceste v Kopru 
Investicija predvideva gradnjo ustrezne kolesarske in peš povezave ter navezavo le-te na 
obstoječo kolesarsko mrežo ter omogoča povezavo med športnim parkom Bonifika na 
jugovzhodni strani in novim mestnim parkom na severozahodni strani Piranske ceste.  Z izvedbo 
investicije bo izboljšana infrastruktura za kolesarje in pešce, kar pomeni neposredno spodbudo in 
omogočanje trajnostnih oblik mobilnosti v mestu in v navezavah na bližnje stanovanjske soseske 
ter preko daljinske povezave Parencane na širše območje Slovenske Istre. Namen predmetne 
investicije je zagotavljanje večje prometne varnosti kolesarjev in peščev, zmanjševanje 
negativnih vplivov motornega prometa na okolje, vzpodbujanje trajnostne mobilnosti in uporabe 
koles za vsakodnevna opravila, kot alternative avtomobilskim prevozom. V letu 2019 se bo v 
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okviru novega projekta izdelala potrebna investicijska dokumentacija (DIIP) in projektna 
dokumentacija faza IDZ. V letu 2020 pa se bo najprej izdelala projektna dokumentacija DGD in 
PZI ter investicijski program (IP). Mestna občina Koper bo pristopila k javnemu naročilu za 
izbiro najugodnejšega izvajalca del in strokovnega nadzora do predvidoma septembra 2020. 
Predvideva se začetek izvedbe del v oktobru 2020 in zaključek projekta vključno z začetkom 
uporabe v decembru 2021. 

Izvedba celotne investicije je na podlagi dokumentacije ovrednotena v višini 2.021.735 €, ki je 
bila potrjena s sklepom Občinskega sveta v novembru 2019. 

Mestna občina Koper se je z investicijo prijavila na Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje 
operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (ESSR) ZMOS številka 303-8/2019 z dne 
27.9.2019. 

OB050-19-0118 PP Ureditev makadamske poti Pregara - Peraji - 
Olika 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Cesta Pregara - Peraji - Olika je v 
neprevoznem stanju, razen za terenska vozila. Pokrajina ob cesti  ima velik potencial ne samo 
povezovalne poti za omenjene zaselke (predvsem Peraji bi na ta način lahko zaživeli), temveč 
tudi izjemne sprehajalne in kolesarske poti z izjemnim razgledom proti Sočergi in okolici z 
možnostjo povezovanja premalo znanih znamenitosti Starci, slap Veli Vir, Židoviščina pri 
Pregari z ostanki ti.rimske ville rustiche, izvir pitne vode v Perajih, stene pod Sočergo ("ušesa 
Istre"), Orlovo gnezdo, itd. 

Urejanje poti zajema ureditev odvodnjavanja, utrditev s tamponom, betoniranje strmih odsekov, 
mulčanje pasu ob cestu, čiščenje in ureditev dostopa do izvira, postavitev usmeritvenih napisov. 

Z navedenimi ukrepi bo pot lažje prevozna za lastnike zemljišč in hiš v Perajih, lepa izletniška 
točka bo pridobila vrednost, vasi Peraji bo omogočeno naseljevanje, rešili bomo že skoraj 
izgubljen vodni vir (starejši vaščani govorijo o izjemni kakovosti vode, zato bi bilo smiselno 
analizirati vodo in ob dobrih rezultaih te poudariti obiskovalcem), pot bo zelo zanimiva za 
kolesarje in sprehajalce. 

Na cesti Pregara - Peraji - Olika, po celi dolžini poti vsi ukrepi, betoniranje pa zgolj štirje odseki 
v skupni dolžini 200 metrov. 

Cilj projekta je povezovanje krajanov dveh krajevnih skupnosti, ureditev zanimive turistične 
poti, oživitev zaselka Peraji, izboljšana varnost v primeri naravnih nesreč, dostopnost kmetijskih 
zemljišč in posledično zaustavitev zaraščanja teh površin. 

OB050-19-0123 PP Avtobusna čakalnica v Čežarjih 
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Potniki, ki na avtobus čakajo na 
avtobusnem postajališču v Čežarjih, v smeri Sv. Antona, morajo na avtobus čakati pod milim 
nebom, kar je še posebej neprijetno ob deževnih dnevih pozimi. Postajališče je v preteklosti 
služilo predvsem kot izstopno postajališče za potnike, ki so se vozili iz Kopra. Odkar pa 
podružnično osnovno šolo Elvire Vatovec v Sv. Antonu obiskuje vse več otrok je postajališče 
postalo vstopna točka za osnovnošolce od 2. pa do 9. razreda. Slednji morajo ob vseh 
vremenskih situacijah na avtobus čakati pod milim nebom, kar je še posebej neprijetno ob 
deževnih dnevih pozimi. V šolo prispejo premočeni in premraženi. 

Namen projekta je postavitev avtobusne čakalnice na postajališču v Čežarjih v smeri Sv. Antona, 
kjer bi imeli potniki v čakalnici zatočišče pred vremenskimi vplivi. 

Potrebna je ureditev podlage za postavitev avtobusne čakalnice, nabava in postavitev avtobusne 
čakalnice v Čežarjih na postajališču v smeri Sv. Antona. 
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OB050-19-0126 PP Postavitev dveh čakalnic na avtobusnih postajah 
KS Pobegi Čežarji 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna in zajema postavitev čakalnic na 
avtobusnih postajah v smeri  Koper - Sv. Anton. 

Vse več je otrok, ki obiskujejo 9. letno Osnovno šolo v Sv. Antonu. Ker imajo organiziran 
avtobusni prevoz, bi bilo smiselno postavite čakalnice na avtobustnih postajališčih. S 
postavitvijo čakalnic bo otrokom omogočeno, da prevoz v šolo ob deževnem vremenu čakajo na 
suhem, hkrati se poveča tudi njihova varnost. 

Postavljeni bosta dve čakalnici, in sicer prva pri Okoludentu, preden zavijemo v Cesto na Žanej 
v smeri Koper Sv.Anton, druga pa takoj po krožnem krožišču na Cesti I.Istrske brigade. 

OB050-19-0127 PP Ureditev priključka in asfaltiranje javne poti 
Škofije 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Krajani so podali predlog ureditve 
uvoza iz glavne ceste Škofije-Tinjan na javno pot, saj je cestišče na dovozni klančini v slabem 
stanju, le to je zelo spolzko, ob deževju prihaja do zdrsov vozil, v primeru slane in nizkih 
temperatur pa je dostop za večino vozil praktično nemogoč. Poleg tega je dovoz preozek, da bi 
se srečali dve vozili, zato v takem primeru mora eno vozilo počakati na glavni cesti, kar 
predstavlja veliko nevarnost za nalet. Na preostalem delu poti, ki je iz makadama in ga krajani 
okoliških hiš v lastni režiji že leta urejamo, ob močnejših nalivih nastajajo luže in blato, 
makadam pa odnaša na asfaltirano klančino in glavno cesto ter na ta način dodatno poslabšuje 
varnost udeležencev v prometu, ob sušnih in vetrovnih obdobjih pa se po celotni dolžini poti 
dviguje prah, zato bi bilo potrebno pot asfaltirati v celotni dolžini. 

Cilj projekta je ureditev priključka in asfaltiranje javne makadamske poti. Na delu poti, kjer je že 
asfalt (dovozna klančina) bi bila potrebna razširitev cestišča in pa preplastitev, na preostalem 
delu poti, kjer je makadam pa je potrebna najprej ureditev podlage in nato izdelava zaključne 
plasti - asfaltiranje. 

Projekt bi izvajali v letu 2020, pretežno na parceli 805/10 in delno na parcelah 805/29, 792/4 ter 
818, vse k.o. Škofije - 2595. 

Izboljšala se bo javna infrastruktura in s tem seveda varnost vseh udeležencev v prometu, saj 
javna pot dostopa neposredno na zelo prometno glavno cesto Škofije-Tinjan in to ravno na delu, 
ki je zelo nepregleden. Prebivalcem okoliških hiš, ki pot dnevno uporabljajo in jo sedaj sami 
urejajo, bo prihranjen strošek nabave in vgradnje tampona, dokončno bodo rešeni blata, prahu in 
hrupa, ki nastajajo pri vožnji. 

OB050-19-0129 PP Ureditev pločnika do Vrtca Škofije 
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Vrtec Škofije pred osrednim 
vhodom v objekt nima urejenega pločnika niti alternativne varne poti. Stanje na terenu je tako, 
da voznik nima možnosti videti otroka (otrok pa ne avta), ko zapušča dvorišče vrtca, saj odprt 
pogled na prometno površino zapira približno meter visok zid.  

Predlagatelj predlaga, da se del skladiščnih/servisnih površin vrtca, (ob cesti ki vodi med vrtcem 
in šolo) nadkrije s posebno AB konstrukcijo, na katero se nato umesti pločnik. Obstoječi 
betonski zid, ki se v višino vpne nad cesto, je pri tem potrebno v celoti ali delno porušiti. Na 
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podlagi izvedbe se bo povečala povečala prometna varnost v okolici Vrtca Škofije za vse 
udeležence v prometu. 

OB050-19-0133 PP Asfaltiranje javne poti v Škocjanu 
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Gre za ureditev dela dveh javnih 
poti v Škocjanu, ki sta še makadamski. Ob močnejših padavinah ju izperejo meteorne vode, ki 
odnašajo gramoz. Problematične so predvsem klančine; poti sta po vsakem deževju razriti in 
polni jarkov. Prevoznost poti so v preteklih letih urejali stanovalci na lastne stroške. 

Predlaga se trajnejša ureditev in asfaltiranje dela javne poti s parcelno št. 3956 in dela javne poti 
s parcelno št. 3951, obe k.o. Bertoki z utrditvijo podlage, asfaltiranjem poti, odvodnjavanjem in 
utrditvijo bankin. Projekt se bo izvedel na delu javne poti s parcelno št. 3956 (do vrha klančine, 
do parcelne št. 3962) in del javne poti s parcelno št. 3951 (do začetka parcele št. 3956), vse k.o. 
Bertoki, s čimer bo izboljšana kvaliteta bivanja in prometna varnost vseh udeležencev v prometu. 

OB050-19-0142 Ureditev dvosmerne ceste na odseku severna 
obvoznica vhod v garažo 

Jeseni 2020 je predviden rok dokončanja pozemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru. 
Pred začetkom uporabe garaže je potrebno urediti dvosmerni promet na odseku severna 
obvoznica - vhod v garažo. Za ta namen je potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo ter 
investicijo dokončati sočasno z odprtjem garaže. 

Predviden finančni zaključek del sega v leto 2021. 

OB050-19-0169 KS Škofije- ureditev križišča Spodnje Škofije-na Čuk 
V Spodnjih Škofijah - Čuk se uredi varen prehod za pešce in del pločnika v okviru zagotavljanja 
varne šolske  poti. 

OB050-19-0171 C. Triban-Vanganel-ukrepi za umiritev prometa 
Pristopilo se bo k ureditvi ceste skozi Triban do Vanganela tako, da se bo pristopilo k nabavi 
ustreznih tehnik, ki pripomorejo k ureditvi prometnega režima in umirjanju prometa. 

OB050-19-0183 KS Šmarje - ureditev ceste v dolini Dragonje 
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Predvideno je asfaltiranje odseka 
ceste z zaključkom del v letu 2021. 

13029003 Urejanje cestnega prometa 

OB050-07-0078 Ureditev parkirišč, garažnih hiš 
Projekt zajema nadaljevanje sanacije garažne hiše  v Prisojah skupaj z upravljalcem tako, da se 
vzpostavi urejen režim parkiranja. 

OB050-07-0079 Urejevanje prometnih režimov 
Predvidena sredstva so namenjena nabavi radarsko opozorilnih tabel, izvajanju radarskih meritev 
in zamenjavi nedelujočih talnih utripalcev na prehodih za pešce. 
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OB050-07-0256 Ureditev avtobusnih postajališč 
V krajevnih skupnostih izven mesta je še vedno veliko avtobusnih postajališč brez ustrezne 
čakalnice zato se je pred leti pričelo s sistematičnim urejanjem te potrebe.  Iz planiranih sredstev 
je  predvidena nabava petih avtobusnih čakalnic, ki se bodo postavile v dogovoru s krajevnimi 
skupnostmi. 

OB050-16-0039 Parkirna hiša pod Muzejskim trgom 
Z gradnjo podzemne parkirne hiše  pod Muzejskim trgom v Kopru bomo prispevali k celostni 
ureditvi tega dela mesta. V garaži bo lahko parkirano 468 avtomobilov. S tem bo toliko prometa 
manj v starem mestnem jedru, ker bo vhod iz ulice Kopališko nabrežje. 

Zaključek gradnje je predviden jeseni 2020. 

OB050-16-0086 KS Žusterna - parkirišče Kozlovičeva 
Za potrebe pridobitve dodatnih parkirnih mest na območju Kozlovičeve ulice je bila pridobljena 
projektna dokumentacija, ki urejuje parkiranje vzdolž te ceste, s posegom v zemljišče na 
zahodnem delu ceste in pridobitvijo novih parkirnih mest ter  prestavitvijo javne razsvetljave. V 
letu 2019 se bo pričelo z deli na projektu po pridobljeni dokumentaciji s predvidenim 
zaključkom v naslednjem letu. 

OB050-17-0010 Parkirišče nad Kvedrovo ulico na Markovec 
V letu 2020 so zajeta sredstva s katerimi se bo pristopilo k pridobitvi soglasja lastnikov sosednjih 
parcel ter gradbenega dovoljenja za izvedbo. 

OB050-17-0072 Obnova avtobusne postaje 
V letu 2019 se bo pridobila potrebna projektna dokumentacija za celovito prenovo in ureditev 
glavne avtobusne postaje in podala vloga za pridobitev nepovratnih sredstev. Pridobilo se bo 
gradbeno dovoljenje. Začetek izvedbe del je predviden v letu 2020. 

Projekt je prijavljen na 1. fazo povabila ZMOS za črpanje sredstev v okviru  PN 4.4 - Ukrepi 
trajnostne mobilnosti - Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). S sklepom Občinskega sveta 
v novembru 2019 je bila potrjena dokumentacija v višini 2.077.061 €. 

OB050-19-0029 KS Žusterna - Garažna hiša Krožna c. 
Pred izvedbo sanacijskih del je potrebno izvesti statično presojo objekta s predlogom za sanacijo. 

OB050-19-0060 Nakup e-avtobusov za prevoz potnikov 
Osnovni namen projekta je nakup novih vozil, vzpostaviti nove linije javnega mestnega prometa 
ter tako zmanjšati količino škodljivih delcev kot tudi znižati raven hrupa in povečati število 
potnikov v javnem mestnem prometu. 

Glavni cilj projekta je nakup treh avtobusov na električni pogon, s katerimi se vzpostavi tri nove 
linije mestnega linijskega avtobusnega prevoza v mestu Koper. To bo omogočilo boljšo 
povezljivost obrobja s centrom mesta Koper in P+R parkirišč. Njihova pogostejša uporaba bo 
razbremenila prometne zastoje v samem centru mesta. Neposredne koristi izvedbe projekta se 
bodo odrazile v zmanjšanju emisij nevarnih snovi v zraku, večji pretočnosti prometa in boljši 
kvaliteti življenja občanov. 
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OB050-19-0061 Parkirna hiša P+R Sonce 
Glavni namen predmetne investicije je spodbuditi uporabo javnega potniškega prometa, 
optimizirati stroške prevoza ter posledično zmanjšati uporabo in s tem število osebnih 
avtomobilov v mestnem središču.  Projekt je bil uvrščen v Načrt razvojnih programov 2019-2022 
s sklepom Občinskega sveta z dne 11.7.2019 in spremembo Načrt razvojnih programov 2019-
2022 v novembru 2019.  Zaradi prijave projekta na povabilo ZMOS je bilo potrebno popraviti 
investicijsko dokumentacijo v skladu z zahtevami povabila. V letu 2019 je bil izveden projektni 
natečaj z namenom  izbora najprimernejše rešitve.  

Izvedba celotne investicije je na podlagi dokumentacije ovrednotena v višini 6.853.085 €. 

OB050-19-0070 KS Bertoki - parkirišča ob igrišču v Pradah 
Predvidena je ureditev parkirišč nad ter ob športnem igrišču na Pradah, ki bodo služila tudi za 
OŠ Prade ter ureditev manjkajočega pločnika, saj je na tem območju primanjkuje parkirnih mest 
za osnovno šolo kot tudi za krajane, uporabnike športnega igrišča in igrišča z igrali. 

OB050-19-0081 KS Šmarje -ureditev eko. otoka s parkirišči v Šmarjah 
V sklopu sredstev na projektu je v letu 2020 predvidena ureditev ekološkega otoka in 
zagotovitev dodatnih (4) parkirišč v centru Šmarij ter ureditev parkirišča pri pokopališču. 

OB050-19-0087 KS Marezige-ureditev jedra vasi Babiči 
V letu 2021 se bo pristopilo k odkupu nepremičnine ter ureditvi jedra vasi Babiči  z možnostjo 
parkiranja. 

OB050-19-0103 KS Žusterna  - Ureditev stopnišč 
Zaradi dotrajanosti določenih stopnišč znotraj KS Žusterna, se bo v letu 2020 saniralo 
najnujnejše predele. 

OB050-19-0104 KS Za gradom - Ureditev parkirišč Benčičeva 
V letu 2020 se bo pričelo z aktivnostmi, ki predvidevajo ureditev novih površin parkirišč pod 
Benčičevo ulico ter ureditev enosmerne ceste. Investicija je predvidena v drugi polovici 2020 z 
zaključkom v letu 2021. 

OB050-19-0130 PP Ureditev parkirišča ob Športnem parku Dekani 
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Zaradi pomanjkanja parkirnih mest 
oz. neurejenega parkirišča, se pogosto dogaja , da na cesti, ki vodi k Športnemu parku Dekani in 
nato proti vasi,  obiskovalci parka (tekem) svoja vozila parkirajo na sami cesti tako, da ogrožajo 
prometno varnost ter tudi dostop krajanom, ki živijo pod igriščem,  do svojih hiš. V neposredni 
bližini je tudi neurejeno parkirišče, ki pa ga redko uporabljalo predvsem zato, ker parkirišče ni 
urejeno in je ob slabem vremenu blato. Parceli ob športnem parku, ki sta v lasti MO Koper št. 
1229/1 in 1229/2 se trenutno uporabljata za parkirišče, se uredi tako, da bo omogočeno 
parkiranje tako osebnim vozilom kot avtobusom. Z ureditvijo parkirišča se bo uredila prometna 
varnost (vozniki osebnih vozil bodo preusmerjeni iz cestišča na urejeno parkirišče), parkirišče 
bodo lahko uporabljali tudi krajani in ne samo obiskovalci tekem, krajevna skupnost bo pridobila 
dodaten prostor, ki ga bo lahko uporabljala za različne prireditve, kraj bo urejen. Potrebno bi bilo 
utrditi teren, narediti podporni zid, asfaltirati, zarisati talne označbe za parkirna mesta, ozelenitev 
okolice. 
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OB050-19-0131 PP Pomjan-ureditev razgledne ploščadi in parkiriš ča  
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. POMJAN-Ureditev razgledne 
ploščadi in parkirišča na parcelah 1055/1 in 1055/2. V letu 2013 sta bili zamenjani parceli 
1055/1 on 1055/2 z namenom širitve parkirišča ob pokopališču, ureditve razgledne točke na teh 
parcelah ter gradnje dostopne poti do mrliške vežice. V zemljiški knjigi pri teh dveh parcelah št. 
1055/1 in 1055/2 naj se vpiše zaznamek namembnosti "za potrebe vasi". Omenjeni parceli ležita 
na izredni lokaciji, z prelepim razgledom na koprski in tržaški zaliv. Tu se ustavi skoraj vsak 
popotnik, ki zaide tod mimo, saj se iz te točke odpira na celotno mesto Koper, ob lepem vremenu 
lahko občudujemo Julijske Alpe, ter del Dolomitov. Razširiti in urediti želimo parkirišče z 
razgledno ploščadjo. Obstoječe parkirišče, ki je ob pokopališču bi treba razširiti na omenjeni 
parceli. Pot bi potekala  po desnem robu parkirišča parcele št. 980, se po rahli klančini spustila 
na parcelo št. 1055/1 in do vhoda v kapelico s spodnje strani, ter navzdol še do parcele št. 
1055/2. Vse parcele je potrebno očistiti in požagati drevje, jih poravnati s kopačem, utrditi 
podporne zidove ter izdelati primerno razgledno ploščad. Ta projekt bi bil povezan z drugim 
projektom, ki predvideva ureditev dostopa do mrliške kapelice z vozilom, po parceli št,1055/1. 
Vas Pomjan bi pridobila parkirna mesta, postala bi zanimiva turistična destinacija znana po 
izrednem razgledu. 

 

13029004 Cestna razsvetljava 

OB050-07-0083 Javna razsvetljava - dopolnitve 
Med investicijskimi  izdatki načrtujemo sredstva namenjena širitvam in dopolnitvam obstoječega 
sistema javne razsvetljave, investicijskemu vzdrževanju infrastrukture javne razsvetljave ter 
intervencije na celotnem območju občine. Predvidene ureditve javne razsvetljave se  bodo 
izvajale v sledečih krajevnih skupnostih: Bertoki(Cesta VI,VII, Lovrova, Pobeška), Šmarjah 
(Grintovec, Krkavče, Pomjan), Gračišču (Butari, Popetre, Dvori, Zabavlje, Poletiči, Gračišče, 
Smokvica), Dekanih (park center vasi, Miši, naselje nad igriščem), Podgorju, Škocjan (Kampel) 
ter razne dopolnitve v starem mestnem jedru in Semedeli. 

OB050-16-0097 Novoletna osvetlitev 
V letu 2020 je predvidena dopolnitev novoletne osvetlitve z novimi elementi. 

OB050-19-0124 PP Bertoki-Sv.Anton: Svetilke in koši za pasje 
iztrebke  

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Ob glavni cesti Prade – Sv. Anton 
je na eni strani cestišča lepo urejen pločnik in ob njem postavljeni betonski električni drogovi za 
elektrifikacijo. Razen v Bertokih, Pradah in v strnjenih delih Pobegov, Čežarjev in Sv. Antona je 
na vsakem drugem drogu luč s svetilko.  Za Krajane Prad, Pobegov, Čežarjev in Sv. Antona, ki 
pločnik in glavno cesto med našimi kraji uporabljamo vsakodnevno zaradi obveznosti ali za 
rekreacijo, je hoja, tek, kolesarjenje in vožnja z mopedi zaradi pomanjkljive osvetlitve na 
določenih delih ob večernih urah neprijetna in nevarna. To je še posebej izrazito, v zimskih 
mesecih, ko je zgodaj tema. Vestni krajani, ki s sabo na pot vzamejo tudi pasje prijatelje, pa 
morajo za vrečko s pasjimi iztrebki iskati ekološke otoke. Projekt zajema montažo 30 
manjkajočih luči na že postavljene električne betonske stebre in 5 košev z bio razgradljivimi 
vrečkami za pasje iztrebke, ki bi bili enakomerno razporejeni ob pločniku med Bertoki in Sv. 
Antonom, nabavo 30 svetilk in žarnic z montažo na obstoječe betonske drogove in 5 košev z bio 
razgradljivimi vrečkami za pasje iztrebke ob glavni cesti na relaciji Bertoki – Sveti Anton. Zelo 



 

 27 

bi se izboljšala varnost pešcev, kolesarjev in mopedistov in dvignila kvaliteta bivanja zaradi 
možnosti za rekreacijo v obliki sprehodov in teka tudi v zimskih časih. 

 

13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 

OB050-16-0023 Bertoška vpadnica 
Z Dogovorom o izgradnji Bertoške štiripasovnice je MOK prevzela obveznost, da izdela 
projektno dokumentacijo in IP ter uredi vse potrebno z zemljišči. Po predaji projektne 
dokumentacije na DARS bo le-ta povrnil vložena sredstva za pridobljeno dokumentacijo in 
pričel z izvedbo projekta. 

OB050-16-0092 KS Dekani - krožišče na Vardi 
Načrtovana je ureditev krožnega križišča na Vardi, kjer se združuje priključek lokalne ceste za 
Dekane. MOK pripravlja izhodiščno dokumentacijo, po potrditvi projekta s strani DRSI se  bo 
zagotovil  ustrezen sofinancerski delež pri tej investiciji. 

OB050-16-0095 Šmarska cesta projekti 
Občina je v letu 2018 naročila projekte v imenu DARS-a in Direkcije za ceste. Gre za ureditev 
ukrepov na Šmarski cesti z namenom ločitve daljinskega prometa od lokalnega prometa z 
dograditvijo tretjega pasu na obstoječi cesti z omogočanjem hitrega prometa.  

Idejna zasnova je potrjena in izbor inženirja ter sklenjena pogodba z ZIL inženiring v višini  
344.223 € od katere MOK plačuje 7% kar znaša 24.095,61 €. 

V  letu 2020 bo izvedeno javno naročilo za projektanta, ločeno za 2. in 3. odsek, kasneje pa še za 
prvi odsek predvidene trase ceste. MOK bo za projektno dokumentacija, skladno s sporazumom, 
prispevala 7% sredstev za projektno dokumentacijo. 

OB050-19-0009 Ureditev krožišč - krožišče Škofije 
Na podlagi dogovora z upravljavcem državnih cest (DRSI) in sporazuma o sofinanciranju 
izgradnje krožnega križišča na R3-741 v Škofijah, z dne 12.9.2018, pridobljene PZI 
dokumentacije ter potrebnih zemljišč s strani Mestne občine Koper, je upravljavec ceste - 
Direkcija RS za infrastrukturo, pristopila k postopku izvedbe javnih naročil.  

Projekt je potrdil občinski svet na seji 30. januarja 2019. 

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

OB050-19-0099 KS Podgorje - Sofinanciranje ukrepov za umirjanje 
prometa na državni cesti 

Predvidena je izvedba ukrepov za umiritev prometa pred in za vasjo Podgorje z namenom 
zagotovitve večje varnosti krajanom vasi. 
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OB050-19-0128 PP Ureditev sprehajalne poti Parenzana na relaciji 
Škofije - Bertoki  

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt zajema ureditev 
sprehajalne poti Parenzano na relaciji Škofije-Bertoki s sledečo opremo: 

- klopi za počitek (osenčene z zelenjem), 
- smetnjaki in vrečke za pasje iztrebke, 
- vzpostavitev lokacije z rekreacijskimi orodji. 
 

14 GOSPODARSTVO 

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 

OB050-07-0173 Turistična infrastruktura - nabava opreme 
V stroških so opredeljene aktivnosti za nabavo opreme za kakovostno delovanje Turistično 
informacijskega centra (tiskalnik, plastifikator itd.), vzdrževanje prireditvene opreme za potrebe 
izvajanja prireditev, vzdrževanje prodajnih mest in nabavo promocijske opreme (promocijski 
pulti, stojala itd.). 

OB050-17-0078 LAS ISTRE - MARISTRA 
Projekt: Gastonomski zakladi Istre in morja (Maristra) 

Namen projekta je vzpostaviti kakovosten in visoko konkurenčen produkt osnovan na 
gastronomiji Istre, ki predstavlja infrastrukturo za mreženje deležnikov, razvoj inovativne ter 
celovite ponudbe lokalnih produktov in ponudbe, skupno promocijo in trženje istrske 
gastronomije ter turističnih storitev in spodbujanje kakovosti ponudbe. 

Območje LAS Istra bo tako postalo pomembna in kakovostna gastronomska destinacija, v okviru 
katere imajo glavno vlogo promotorjev ponudniki lokalnih kakovostnih gastronomskih 
produktov, kar bo vplivalo na večje število obiskovalcev destinacije in njihovo večjo potrošnjo. 
Posledično se bo slednje odražalo na splošnem dvigu kakovosti ponudbe in turističnih storitev na 
območju LAS Istra.  

Med aktivnosti projekta sodijo izdelava standardov kakovosti, izobraževanje ponudnikov, 
izdelava promocijskih materialov (letni koledar prireditev, gastronomski katalog Istre), 
oglaševanje in promocija, izdelava zelenih turističnih programov in druge aktivnosti. 

MOK nastopa v projektu kot vodilni partner. 

OB050-17-0080 UŽIVAJMO PODEŽELJE II 
Ureditev označevanja poti v vseh obalnih občinah in postavite temeljev za njihovo povezovanje 
tudi na drugih področjih, kakor tudi razbremenitev obalnega pasu s preusmeritvijo obiska v 
zaledje. Operacija bo omogočila skupno promocijo vseh obalnih občin. 

Z vzpostavitvijo pravilnika, registra poti, nadgradnjo obstoječih ter dodajanjem novih poti se bo 
izboljšalo obstoječo infrastrukturo (tudi informacijsko). Poleg tega se bo s vzpostavitvijo pravil 
izboljšalo prostorsko načrtovanje in upravljanje z okoljem. Preusmerjanje obiska v preživljanje 
časa na okolju bolj prijazen način bo omogočilo tudi zmanjšanje ogljičnega odtisa obiskovalcev 
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in izboljšalo življenjsko okolje stalnega prebivalstva. Z vzpostavitvijo skupnega interaktivnega 
zemljevida bodo doseženi cilji večje prepoznavnosti območja oziroma enotne destinacije 
slovenske Istre nasploh. 

Z aktivnostmi bomo omogočili ureditev in nadgradnjo obstoječe infrastrukture za aktivno 
doživljanje Istre, preusmeritev obiska na podeželje in posledično pripomogli h krepitvi 
gospodarstva na podeželju. Neposredno bo ta aktivnost pripomogla tudi k zmanjšanju pritiskov 
na naravo. 

OB050-17-0081 TURIZMO IŠTRIANO 
Projekt: Izkusimo istrsko podeželje: novi (tematski) turistični produkti in njihova promocija 

Gre za projekt, v okviru katerega bodo izvedene izobraževalne delavnice za obstoječe in 
potencialne turistične ponudnike (podjetnike v turizmu) na ruralnem območju Istre, tematski 
tečaji in delavnice (jezikovni tečaji in drugi tečaji s podjetniškimi vsebinami - tudi start-up 
delavnice); povezovalo se bo ponudnike s ciljem doseganja sinergijskih učinkov s poudarkom na 
povezovanju obalnega območja in podeželja, identificiralo se bo priložnosti in neodkrite 
potenciale za razvoj novih tematskih produktov (npr. bogata zgodovina podeželja Istre, šege, 
navade in šagre itd.), intenzivno se bo izvajalo promocijske aktivnosti inovativnih turističnih 
produktov, ki pripomorejo k uveljavitvi destinacije. 

MOK nastopa kot partner projekta, katerega aktivnosti vključujejo predvsem promocijo, sodeluje 
pa tudi pri razvoju novih tematskih turističnih produktov. 

 

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE 
DEDIŠČINE 

1501 Okoljevarstvene politike in splošne 
administrativne zadeve 

15019001 Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje 
politike 

OB050-19-0165 Projekt ENES-CE 
Mestna občina Koper bo v okviru transnacionalnega projekta ENES-CE prijavljenega na 
transnacionalni program Interreg Central Europe izvedla sledeče: Vzpostavitev zadruge malih 
solarnih/sončnih elektrarn. Oblikovali bomo pametne rešitve za javno razsvetljavo.  Izvedla se 
bo tudi pilotna investicija zamenjave trenutnih svetil z led svetilkami v območju iz primestja 
proti staremu mestnemu jedru – centru mesta (predvidena območja Semedela, Olmo, Šalara ). 

Zmanjšanje stroškov za javno osvetljavo bo prihranilo sredstva za druge občinske investicije v 
javno infrastrukturo oziroma pametno javno infrastrukturo.  

Ključni namen projekta je zmanjšanje emisij CO2 in svetlobnega onesnaževanja. 

V letu 2020 in 2021 bomo izvedli Pregled vseh malih proizvajalcev elektrike na obali, pripravili 
podlago za povezovanje le teh v zadrugo, oblikovali platformo malih proizvajalcev elektrike in 
preučili možnosti trženja proizvedene elektrike malih elektrarn. Pripravila se po pravna podlaga 
za izvedbo zamenjav svetilk za led svetilke v mestu Koper. 

Projekt je v začetni izvedbeni fazi. 
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1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 

OB050-07-0089 Projekt ravnanja z odpadki 
V letu 2020 je predviden začetek izvedbe del za postavitev nadstrešnice N1, ki se nadaljujejo v 
naslednjem letu. 

OB050-16-0058 Ureditev zbiralnic za ločeno zbiranje odpadkov 
V sklopu projekta je v letu 2020 predvideno nadaljevanje urejanja ekoloških otokov. Zajeti so 
stroški za izdelavo dokumentacije, izvedbo gradbenih del ter nadzora. Predvidene ureditve 
ekoloških otokov se bodo uskladile s krajevnimi skupnostmi ter izvajalcem gospodarske javne 
službe. 

OB050-16-0065 Sanacija in zaprtje deponije Dvori 
V sklopu tega projekta je v letu 2020 predvideno plačilo in zaključek vseh del za zaprtje 
deponije Dvori. Na osnovi DIIP-a iz aprila 2018, znaša skupni znesek investicije 453.358,84 €. 
Na tej podlagi je bil izveden javni razpis in izbran izvajalec za izvedbo del. V okviru projekta je 
zajet tudi strošek vzdrževanja deponije in izvajanje meritev emisij (monitoring voda/zrak, 
hidrogeološko poročilo, košnja, sanacija posedkov, merilec izcednih vod) ter prenova električne 
omare s telemetrijskim sistemom. 

 

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

OB050-07-0272 Inv. vzdrževanje meteorno kanalizacijskega sistema 
Projekt zajema nujne investicijsko vzdrževalne posege na kanalizacijskem sistemu meteornih 
vod. 

Investicijsko vzdrževanje vključuje sanacije sistema metorne kanalizacije, kar vključuje sanacije 
posedov, zamenjavo poškodovanih pokrovov in jaškov, peskolovov, rešetk, cestnih propustov in 
koritnic. 

OB050-09-0055 Program obnove kanalizacijskega sistema 
Program obnove kanalizacijskega sistema predvideva  rekonstrukcijo strojne in elektro opreme 
črpališča Č3, ki je locirano v Luki Koper. Oprema  je dotrajana, zato je  rekonstrukcija nujna. 
Celotna rekonstrukcija znaša 890.000 €. V proračunu  2020 je predvidenih 410.000 €, ostalo pa v 
letu 2021. 

OB050-11-0027 Projekti za kanalizacije 
Načrtovana so sredstva za projektno dokumentacijo za izgradnjo kanalizacije nad Istrsko cesto, 
rekonstrukcijo ČN Kastelec in idejno zasnovo kanalizacije v Pobegih. 
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OB050-12-0031 KS Rakitovec - dokum. kanalizacija in vod. omrežja 
Načrtovana  sredstva so vezana na aktivnosti urejanja dokumentacije za  izgradnjo 
kanalizacijskega in vodovodnega omrežja v Rakitovcu. Izdelati je potrebno projektno 
dokumentacijo skladno z usklajenim programom in izpeljati postopke pridobivanja služnosti v 
javno korist za območje Agrarne skupnosti. 

OB050-16-0120 Obnova kanalizacije Erjavčeva ulica 
V letu 2021 je predvidena obnova kanalizacije po odstranitvi montažnih garaž in nadstreškov na 
tem območju. 

OB050-17-0066 Program obnove kana. sistema- skupni objekti 
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, CČN in glavni tlačni kolektor Koper - Izola.  

V proračunskem letu 2020 se bo zamenjalo puhala in uredilo prezračevanje strojnice na centralni 
čistilni napravi (CČN), nadaljevalo z obnovo centralnega nadzornega sistema  na  CČN, ki se 
pričelo v letu 2019, izdelalo projekte PGD, PZI, s pridobitvijo gradbenega dovoljenja za sušenje 
blata in izdelalo idejno zasnovo in projekte v fazi IDZ, PGD, PZI za izvedbo sit. 

OB050-19-0016 Subvencioniranje izgradnje malih komunalnih čistil 
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 
delila na podlagi razpisov. 

OB050-19-0021 Čisto za Koper in Ankaran 
V letu 2019 se je izdelovalo projektno in investicijsko dokumentacijo. V letu 2020 je 
predvideno, da bo občina po pridobitvi gradbenega dovoljenja in pridobitvi sredstev 
sofinanciranja iz naslova evropske kohezijske politike pristopila k javnemu razpisu za izbor 
izvajalca gradbenih del. 

Projekt vključuje izgradnjo kanalizacijskega omrežja v okviru naslednjih aglomeracij: 

Aglomeracija Škofije: V aglomeraciji Škofije je predvidena izgradnja 7.995,32 m fekalnega 
kanalizacijskega sistema s 6 črpališči in 1.987,30 m meteorne kanalizacije. 

Območje projekta obsega naselje Spodnje Škofije, vaško jedro Druge Škofije, Tretje Škofije in  
gradnjo fekalnega kanala FT44. Kanal se navezuje na že izvedeno primarno kanalizacijo 
»kolektor Tinjan«. 

Aglomeracija Hrvatini: V aglomeraciji Hrvatini je predvidena izgradnja 13.282,33 m fekalnega 
kanalizacijskega sistema s 6 črpališči in 1.321,00 m meteorne kanalizacije. 

Območje projekta obsega naselje Barižoni, območje Fajtov, Bragetov, Hrvatinov, območje 
Kolombana, pod Kolombanom, Božičev in Kolombinov. 

Aglomeracija Bertoki: V aglomeraciji Bertoki je predvidena izgradnja 3.567,67 m fekalnega 
kanalizacijskega sistema z 2 črpališčema in 597,80 m meteorne kanalizacije 

Območje projekta obsega naselje Zonti, Prade, skladišče DAR, severni Bertoki. 

Projekt je skladen s ciljem zagotavljanja infrastrukturnih pogojev za razvoj in varstvo okolja 
prioritete 4. Pri tej prioriteti in programu 3 je predvidena podpora izvajanju investicij v odvajanje 
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in čiščenje komunalnih odpadnih voda za aglomeracije nad 2.000 PE. Projekt bo prispeval k 
izpolnitvi dveh ciljev programa 3: zmanjšanje obremenjevanja voda ter doseganje dobrega stanja 
voda in morja. Izveden projekt bo zagotovil ustrezen sistem odvajanja in čiščenja komunalnih 
odpadnih voda na območjih poselitve nad 2.000 PE, kar je cilj ukrepa 1. Obenem bo prispeval k 
doseganju kazalnika povečanje obremenitev s komunalno odpadno vodo iz aglomeracij z 
obremenitvijo večjo od 2.000 PE, ki se čisti na komunalni ali skupni čistilni napravi, na vsaj 98% 
obremenitve aglomeracije. 

Projekt sodi v PN 6.1 zaradi zagotovitve izpolnjevanja zahtev pravnega reda Evropske unije na 
področju okolja. Sistem odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Obalno-kraški regiji 
ne izpolnjuje zahtev evropske direktive o čiščenju komunalne vode (Direktiva 91/271/EGS). Na 
območjih poselitve nad 2.000 PE namreč ni povsod 98 % celotne obremenitve priključene na 
javno infrastrukturo za čiščenje komunalnih odpadnih voda. 

Prebivalci aglomeracij Škofije, Hrvatini in Bertoki, ki nimajo urejene kanalizacije in so 
predvideni za priključitev na kanalizacijski sistem in naprej na CČN po izgradnji predmetnega 
manjkajočega kanalizacijskega omrežja. Urejena okoljska infrastruktura bo nadalje pritegnila 
tudi nove ciljne skupine, saj bo pritegnila nove prebivalce in omogočila razvoj turizma, torej bo 
naprej razvijala kraj z demografskega kot gospodarskega vidika. 

Celotno lokalno prebivalstvo na območjih poselitve nad 2.000 PE v Obalno-kraški regiji nima 
ustrezno urejene kanalizacije, saj ni priključeno na skupni sistem in skupne čistilne naprave.  

Aglomeracija Škofije: Kanalizacijska omrežja so 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 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. 

Ureditev kanalizacijskega sistema bo tako prispevala k ohranjanju narave, boljši kakovosti 
bivanja lokalnega prebivalstva in obiskovalcev regije. 

Aglomeracija Hrvatini: Stanovanjske enote in objekti v zaledju urbanih središč imajo še lastne 
greznice in niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. V njihovem interesu je, da se čim 
prej priključijo na skupen sistem, saj se sedaj odpadne komunalne vode 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. Ureditev kanalizacijskega sistema 
aglomeracije Hrvatini, bo tako v Mestni občini Koper kot v Občini Ankaran prispevala k boljši 
kakovosti bivanja lokalnega prebivalstva in obiskovalcev regije.  

Aglomeracija Bertoki: Obravnavana naselja v aglomeraciji Bertoki 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. 

Ureditev kanalizacijskega sistema bo tako prispevala k ohranjanju narave, boljši kakovosti 
bivanja lokalnega prebivalstva in obiskovalcev regije. 

Ker je MOK nosilec projekta,  je v NRP MOK vključena celotna vrednost projekta, tudi 
Aglomeracija Ankaran, ki je predvidena v višini 1.166.433 €. Projekt je v postopku prijave na 
razpis za pridobitev  sredstev evropske kohezijske politike  v programskem obdobju 2014–2020 
skladno s cilji določenimi z Regionalnim razvojnim programom za Južno Primorsko regijo 2014-
2020, med ukrepe v okviru prioritete 4: Infrastruktura, okolje in trajnosten prostorski razvoj. 
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OB050-19-0145 Kanalizacija Žusterna 
Vzporedno z idejno rešitvijo bomo izdelali DIIP glede na to, da je celotno rekonstrukcija 
ocenjena na cca 500.000 – 600.000 €. Planirana sredstva zagotavljajo izvedbo nujnih 
interventnih ukrepov in pripravo dokumentacije za celovito sanacijo sistema reševanja odplak v 
morju v Žusterni. 

OB050-19-0166 KS Gračišče - kanalizacija Beli kamen 
Nadaljuje se 2. faza izgradnje fekalne kanalizacije na trasi Gračišče - Beli kamen. 

OB050-19-0181 Izvedba sekundarne kanalizacije v Sv. Antonu-
Tomažiči 

Ker se je   v Tomažičih obnovilo električni kabel in vodovod, ki potekata po javni poti, se bo v 
isti trasi zgradilo tudi manjkajočo sekundarno kanalizacijo ter obnovilo cesto. 

OB050-19-0182 Kanalizacija Molet 
Načrtovana so sredstva vezana na aktivnosti dopolnitve dokumentacije izgradnjo 
kanalizacijskega omrežja na tem območju, ki bo podlaga za prijavo na razpise sofinanciranja iz 
evropskih sredstev. 

OB050-19-0185 KS Rakitovec - sanacija čistilne naprave 
Predvidena je izvedba sanacije drenažnega sistema za obnovo dotoka in iztoka na ČN Rakitovec. 

15029003 Izboljšanje stanja okolja 

OB050-19-0151 Omilitveni ukrepi 
Na podlagi dogovora o izvajanju omilitvenih ukrepov zaradi izvajanja pristaniške dejavnosti, 
Luka Koper  za obdobje petih let zagotavlja Mestni občini Koper namensko donacijo v letnem 
znesku 200.000 €. Na podlagi dogovora je OS sprejel odlok o izvajanju omilitvenih ukrepov, ki 
bo podlaga za izvedbo javnega razpisa za dodelitev nepovratnih sredstev lastnikom 
stanovanjskih stavb na območju izvajanja ukrepov. 

 

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN 
STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in 
administracija 

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 

OB050-16-0110 Toponomastika 
Sredstva so namenjena za oblikovanje, izdelavo in postavitev tabel s starimi odonimi ulic v 
mestnem jedru Kopra po sklepu Komisije za toponomastiko št.012-13/2014 z dne 10.11.2017. 
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Gre za nadaljevanje začetega projekta in sicer so bili v prvem delu označeni trgi, v nadaljevanju 
se pripravlja poimenovanje ulic po sklepih, ki jih bo pripravila komisija. 

V letu 2019 pri komisiji niso uspeli priti do nadaljevanja aktivnosti. Odločili so se le glede 
oblikovanja tabel. Vse ostale aktivnosti, nabava, izdelava in postavitev tabel se prestavlja v leto 
2020. 

16029003 Prostorsko načrtovanje 

OB050-07-0184 PIA za komunalno infrastrukturo 
Program zajema izdelavo študij za prostorske izvedbene akte (v nadaljevanju PIA) in potrebnih 
strokovnih podlag.  

Načrtuje se:  

- OPPN za določitev primernih lokacij za postavitev objektov za oglaševanje na območju Mestne 
občine Koper  

- OPPN Kopališče Žusterna - ureditev območja kopališča z namenom preureditve kopališča in 
navezave na obalno promenado in navezavo na sosednja kontaktna območja. V okviru OPPN bo 
potrebno izdelati:  

Okoljsko poročilo  

Popis habitatov na območju širitve kopališča 

Maritimno študijo 

Arheološke raziskave (arheološko najdišče) 

IDZ komunalne in prometne infrastrukture  

OPPN za Južna vrata - ureditev večnivojske cestne povezave med mestom in primestjem, 
tranzitnim in regionalnim prometom. Zaradi kompleksnosti predvidene ureditve in obsežnosti je 
predviden občinski podrobni prostorski načrt, ki bo širše povzel značilnosti lokacije in 
predvidenih vplivov na obstoječe stanje prostora. Prostor bo na novo uredil prometne povezave 
ter preučil možne nove ureditve. 

Analiza tveganja za onesnaženje vodovarstvenega območja obstoječe ceste Podpeč in variantnih 
predlogov deviacije ceste Podpeč - Strokovna podlaga za spremembo vodovarstvenega območja 
in določitev izjeme za ureditev ceste. 

Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta Vena Pilona.  

OPPN za trajnostno mobilni koridor Markovec za navezavo Beblerjeva–Kvedrova (načrtuje se 
trajnostna mobilna povezava na območju Markovca, in sicer med Beblerjevo ulico in Kvedrovo 
cesto).  

Urbanistične preveritve posameznih območij urejanja. 

OB050-07-0330 Drugi PIA 
Program zajema izdelavo potrebnih strokovnih podlag za pripravo prostorsko izvedbenih aktov 
ter pripravo akta. 

OPPN za ureditev območja "OB PASARELI" pri ŠRC Bonifika ter ustrezne strokovne podlage 
na zahtevo nosilcev urejanja prostora 

Hidrološko hidravlična presoja za predlagano gradnjo s stališča poplavnih razmer in ureditev 
retenzijskih površin  
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IDZ komunalne in prometne infrastrukture   

Okoljsko poročilo v postopku celovite presoje vplivov na okolje iz vidika upravljanje z vodami 

OPPN za dopolnitev ŠRC Bonifika in ureditev parkovne poteze do morja ter ustrezne strokovne 
podlage na zahtevo nosilcev urejanja prostora 

Hidrološko hidravlična presoja - celotna depresijska mreža ter lokacija črpališča ter ocena 
retenzijskih površin 

IDZ komunalne in prometne infrastrukture in prometna preveritev -vpliv načrtovane ureditve na 
prometne razmere na obstoječem AC priključku v času prometnih konic in sicer za sedanje 
stanje, za stanje ob izgradnji območja in za stanje v dolgoročnem obdobju (20 let) 

Okoljsko poročilo v postopku celovite presoje vplivov na okolje iz vidika upravljanje z vodami 

OPPN-ji na območju DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni promet v 
Kopru (Luke Koper), ob predhodnem soglasju Vlade RS, in sicer:  

o Za območje severnega roba mesta Koper (kontaktne površine med mestom in Luko Koper) 

o Za območje tehnološkega parka ob naravnem rezervatu Škocjanski zatok 

Prometno urbanistične preveritve posameznih območij urejanja. 

OB050-11-0028 OPPN Mlini 
Predmet OPPN Mlini so prostorske ureditve rekonstrukcije odseka obstoječe ceste vključno s 
prilagoditvami dostopov do posameznih domačij v zaselku, ureditvijo robnih oziroma kontaktnih 
pasov ob cesti za ustrezno navezavo in vključitev prometnih ureditev v obstoječe stanje. 

V postopku sprejemanja je v fazi za sprejem stališč do pripomb ter pridobivanja mnenj pristojnih 
nosilcev urejanja prostora ter priprava gradiva za sprejem na občinskem svetu. 

OB050-16-0075 Regionalni PN priobalni pas Koper Izola 
Regionalni prostorski načrt priobalni pas Koper Izola zajema ureditev obalne promenade, ki 
omogoča izkoristek izjemnih razvojnih in naravnih potencialov in predstavlja hrbtenico, na 
katero se pripenjajo ostale ureditve.  Z ureditvijo priobalnega pasu med Koprom in Izolo se 
načrtuje ureditev pešpoti, kolesarske poti na trasi opuščene železnice, ureditev plažnih površin na 
skalometu in v akvatoriju, ureditev povezav med pešpotjo in skalometom, določitev ustrezne 
urbane opreme. Zaledje obalnega pasu predstavlja območje prepleta komplementarnih 
dejavnosti, ki se na trajnostni način povezujejo z obalnim pasom. 

OB050-16-0130 Spremembe LN Marina 
Program zajema spremembo in dopolnitev akta zaradi boljše funkcionalnosti območja in 
uporabnosti, prilagoditev določil prostorskega akta ter preveritev programske zasnove 
kopenskega območja. 

Izdelanih je več variant ureditev tega območja kot podlaga za začetek postopka sprememb in 
dopolnitev akta. 
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1603 Komunalna dejavnost 

16039001 Oskrba z vodo 

OB050-09-0024 Program obnove vodne infrastrukture 
Program zajema skupni program investicij (ki ga financirajo vse štiri občine po znanih deležih), 
ki predvideva dograditev 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 iz leta 
2011 zaključene obnove vodovoda Bužini, Gabrijeli in Kaldanija. 

OB050-11-0030 Projekti za vodovode 
Načrtovana so sredstva vezana na aktivnosti urejanja dokumentacije izgradnje vodovodnega 
sistema. Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo skladno z usklajenim programom obnov, 
izdelati projekt vodovodnega omrežja v Olmu in izpeljati postopke za aglomeracijo Koper. 

OB050-17-0069 Projekti za vodovode - zaselki pod Sočergo 
Predvidena sredstva so namenjena pridobitvi dokumentacije za ureditev vodovoda zaselkov pod 
Sočergo. 

OB050-19-0172 Obnova vodovoda v Vegovi ulici 
Ob rekonstrukciji Vegove ulice kjer se bo zgradilo ločen sistem meteorne in fekalne kanalizacije, 
se bo obnovilo  tudi vodovod. 

OB050-19-0173 Obnova vodovoda v Veluščkovi ulici 
V letu 2021 je predvidena obnova vodovoda. 

OB050-19-0174 KS Škofije - obnova vodovoda v Slatinah 
V Slatinah se zaključuje investicija obnove vodovoda  iz prejšnjih let. 

OB050-19-0175 KS Gradin - ureditev tlačnih razmer v Gradinu 
V Gradinu - Abitanti se ureja tlačne razmere, investicija se bo nadaljevala tudi v naslednjo leto. 

OB050-19-0176 KS Gračišče - vodovod Movraški dvori 
V prejšnjem letu so pridobljeni projekti tako, da se v letu 2020 planira pričetek izgradnje 
vodovoda v Movraških Dvorih. 

OB050-19-0177 Obnova vodovoda na Rozmanovi ulici 
V Rozmanovi ulici  se bo  obnovilo dotrajan  vodovodni sistem. 
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OB050-19-0178 KS Vanganel - obnova vodovoda  v Boninih - 
Maselovec 

V Boninih na področju zaselka Maselovac so slabe tlačne razmere tako, da so prebivalci brez 
vode. Zato se pristopi k obnovi vodovodnega sistema. 

OB050-19-0179 KS Vanganel - obnova vodovoda v krožišču 
Ob  izgradnji krožišča je potrebno prestaviti vodovod. 

OB050-19-0180 Muzejski trg-obnova vodovoda 
Zaradi izvedbe garažne hiše je potrebno prestaviti del  vodovoda, ki poteka od Kidričeve ulice do 
Muzejskega trga. 

 

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 

OB050-07-0090 Pokopališče Škocjan 
V letu 2020 se načrtuje nujna sanacija prve brežine starega dela pokopališča z izvedbo 
podpornega zidu. 

OB050-17-0039 KS Dekani- širitev pokopališča 
Na pokopališču v Dekanih zaradi večanja števila prebivalcev primanjkuje grobnih mest zato je 
potrebna širitev pokopališča. Sredstva so predvidena za pridobitev projektne dokumentacije za  
gradbeno dovoljenje ter dokončanju sanacije mrliške vežice. 

Zemljišča za širitev so pridobljena. Izdelana je tudi idejna zasnova v več variantah. 

OB050-19-0047 KS Šmarje -pokopališče Šmarje 
Zaradi prostorske stiske in pomanjkanja grobnih mest je predvidena rešitev v 2 fazah. V prvi fazi 
izgradnja žarnih niš, ki se zaključuje in bo  deloma razrešila problem. V drugi fazi pa je 
predvidena širitev pokopališča. Sredstva so planirana  za pridobitev  projektne rešitve in 
uskladitev projekta s krajevno skupnostjo. 

V teku je gradnja žarnih niš. Površine za širitev pokopališča so v lasti MOK. 

OB050-19-0052 Pokopališče Škocjan - senčenje poslovilne ploščadi 
Projekt je v fazi idejne zasnove. V letu 2020 bo izdelana investicijska in projektna 
dokumentacija ter pridobljeno gradbeno dovoljenje za izvedbo del ureditve poslovilne ploščadi. 

OB050-19-0054 KS Hrvatini - pokopališče Brida 
V okviru projekta se zagotavljajo sredstva za sanacijo podpornega zidu ob pokopališču. Dela so 
bila načrtovana že v  preteklem letu vendar se zaradi zahtevnosti izvedbe in občutljivih razmerij 
z najemniki grobov, ki niso slovenski državljani, še niso pričela. Zato se izvedbo investicijske 
naloge planira v 2020. 

V letu 2019 so pridobljeni kulturno varstveni pogoji, prav tako popis del. Izvedeno je bilo tudi 
zbiranje ponudb za predvidena dela vendar je ponudbo oddal le en možni izvajalec. 
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OB050-19-0073 KS Zazid - pokopališče 
Pokopališče Zazid se nahaja v centru vasi in nima prostorskih možnosti za širitev. Možno bi bilo 
le pokopališče prestaviti na drugo lokacije. Glede na to da se število prebivalcev bistveno ne 
povečuje je možno z gradnjo žarnih niš srednjeročno rešiti problem pomanjkanja grobnih mest. 

V dogovoru s krajevno skupnostjo je izbrana lokacija za gradnjo žarnih niš v sklopu pokopališča 
in pripravljen popis potrebnih del. 

OB050-19-0074 KS Črni Kal - Pokopališče Stepani 
V letu 2020 je predvidena gradnja žarnih niš, ki bo pripomogla k rešitvi problema pomanjkanja 
grobnih mest na tem pokopališču. 

 

OB050-19-0132 PP Pomjan-popravilo mrliške kapelice in dostopa 
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.  

Ob pokopališču Pomjan stoji več kot 100 let stara, zelo dotrajana mrliška kapelica, ki je dostopna 
le peš, čez celotno pokopališče. Želeli bi obnoviti kapelico in omogočiti dostop do nje z mrliškim 
avtom. Pot bi potekala po desnem robu parkirišča na parceli št. 982, se po rahli klančini spustila 
na parcelo 1055/1 in do vhoda v kapelico s spodnje strani. Najprej bi morali na GURS-u mrliško 
kapelico, ki stoji delno na parceli 980 in delno na parceli 1055/1, vpisati v seznam stavb, ter 
legalizirati objekt. Ni nam znano zakaj ta objekt še nima svoje številke. 12.8.2013 sta bili 
funkcionalni parceli št. 1055/1 in 1055/2 zamenjani z zasebnimi parcelami z namenom da se 
njima uredi parkirišče, dostop z avtom do kapelice ter razgledno točko. Predlagatelji projekta 
prosijo, da se v zemljiški knjigi pri teh dveh parcelah št. 1055/1 in 1055/2 vpiše zaznamek 
namembnosti "za potrebe vasi". Potrebno bi bilo očistiti obe parceli, saj sta zelo poraščeni, s 
kopačem bi treba parceli poravnati, utrditi podporne zidove parcel, nasuti gramoz, morda 
asfaltirati, prekriti kapelico, narediti nov vhod v kapelico, nova vrata in okno, ureditev 
notranjosti. Na parceli št. 980 in št. 1055/1, KO Pomjan. Ta projekt bi bil povezan z drugim 
projektom, ki predvideva na najnižji parceli št. 1055/2, ki leži pod tema dvema, ureditev 
razgledne točke. Vas Pomjan bi pridobila uporabo mrliške kapelice, ter razširitev parkirišča. Zdaj 
se namesto kapelice uporablja cerkev, za kar menimo, da se v vseh primerih pogrebov ni 
primerno. 

 

16039003 Objekti za rekreacijo 

OB050-07-0025 Intervencije na področju igriš č v KS 
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. 

OB050-07-0186 Ureditev javnih površin 
Projekt vključuje sredstva za popravila javnih stopnišč in tlakov peš poti v Semedeli in na 
Markovcu z dograditvijo oprijemal. 
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OB050-07-0187 Inv. vzdrževanje javne infrastrukture in urbana 
oprema 

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

OB050-09-0019 Urejanje parkovnih površin in zasaditve 
V sklopu projekta je v letu 2020 predvidena zasaditev manjših javnih površin in zamenjava 
posušenih trajnic z novimi ter izdelava dokumentacije za parkovne površine. 

OB050-14-0002 Ureditev mestnih kopališč 
Tudi v letu 2020 so predvideni manjši investicijsko vzdrževali ukrepi na mestnih kopališčih. 

OB050-15-0023 Revitalizacija  obale med izlivom Badaševice in 
Žusterno 

Ureditev dela obale med izlivom Badaševice in Žusterno predstavlja aktivacijo degradiranega 
prostora, in obsega ureditev pešpoti, zelenih rekreacijskih površin, ureditev povezav med 
pešpotjo in skalometom, ureditev dostopov do morja. Urejeno področje bo prijaznejše 
obiskovalcem, sprehajalcem, turistom in drugim uporabnikom tega področja.Za ureditev 
obalnega območja je potrebno izvesti nasip v dolžini 600 in širini od 5-25 m ter izvesti zbirna 
meteorna kanala za padavinsko vodo zazidave Semedela in Markovec. Na konsolidiranem in 
utrjenem nasipu iz flišnega in apnenčastega materiala se uredijo zelene površine. Pridobljeno je 
gradbeno dovoljenje. MOK bo za pridobitev različnih virov financiranja za izvedbo projekta ali 
posameznega zaključenega sklopa kandidirala na neposredne potrditve projektov na razpisih 
CTN, TUS, čezmejnih razpisih, transnacionalnih razpisih itd. 

V letu 2018 je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca za prvo podetapo 1.faze tega projekta. 
Izbrani izvajalec Adriaing d.o.o. je s pripravljalnimi deli pričel oktobra 2018 in jih  zaključil v 
začetku leta 2019. V sklopu prve podetape je bil izgrajen meteorni kanal M1 (ob ustju 
Badaševice) kot prva zaključena enota tega projekta.V letu 2019 se je nadaljeval projekt celovite 
revitalizacije tega območja z izvedbo 2.podetape, ki obsega utrditev terena in prestavitev 
skalometa do 30 metrov od obale ter nasutje do višine 0,5 metra nad morjem. Občinski svet je 
potrdil na aprilski seji vrednost IP v višini 3.940.117 €. Izbrani izvajalec Adriaing d.o.o. v 
skupnem nastopu z Grafist d.o.o. je dela pričel septembra 2019 in jih bo zaključil predvidoma do 
marca 2020.  Skladno z geomehanskim poročilom  se mora teren  nato konsolidirati, kar bo 
trajalo vsaj pol leta.  

Po zaključku druge podetape je predvidena tretja podetapa, v okviru katere se bo izvedel zasip 
terena do končne kote +2,80 m n.m.v in  uredil urbani obmorski park z zelenimi površinami, 
urbano opremo, urejenimi dostopi do morja in zasaditvijo. S projektom namerava občina  
kandidirati  za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev, in sicer iz naslova prednostnih naložb 
6.3 (Učinkovita raba prostora na urbanih območjih) Celostnih teritorialnih naložb.  

OB050-15-0025 Vertikalna mobilna povezava znotraj naselja Koper 
Projekt  v letu  2020 vključuje sredstva za plačilo pogodbene obveznosti pridobitve projektne 
dokumentacije skladno s terminskim planom izvedbe do sporazumne prekinitve pogodbenega 
razmerja. 
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OB050-16-0024  Ureditev stopnišča pod Belvederjem  
Po dokončanju garažne hiše je predvidena ureditev stopnišča pod Belvederjem. 

OB050-19-0039 KS Olmo Prisoje - ureditev igrišča 
Predvidena je ureditev zemljišča ter nakup opreme in igral. V krajevni skupnosti Olmo Prisoje je 
bila v letu 2019 predvidena obnova obstoječega  športnega igrišča pod cesto na Markovec. 
Obnove ni bilo mogoče izpeljati, ker obstoječe površine niso v lasti MOK. V dogovoru s 
krajevno skupnostjo Olmo-Prisoje je določena nova lokacija ob objektih kompleksa Lantana. 

OB050-19-0093 KS Boršt - ureditev športnih površin 
V krajevni skupnosti Boršt se je na račun priseljevanja zelo povečalo število mladih družin z 
otroki, ki bi potrebovali igralne in športne površine za rekreacijo in druženje. Krajevna skupnost 
Boršt  že razpolaga s precej degradirano travnato površino ob zadružnem domu domu, ki jo je 
potrebno urediti in ustrezno opremiti tako z otroškimi igrali kot s športnimi rekviziti. 

OB050-19-0097 KS Gradin -Ureditev otroškega igrišča v Brezovici 
V letu 2021 je predvidena ureditev otroškega igrišča pri Domu krajanov v Brezovici. 

OB050-19-0107 Mobilna povezava Markovec 
Mestna občina Koper želi vzpostaviti ustrezno vertikalno povezavo znotraj naselja Koper. 
Glavni namen vertikalne povezave je vzpostavitev nove in funkcionalno prijaznejše povezave 
med Markovim hribom, obalnim območjem in mestnim središčem, ki bo olajšala vsakodnevne 
migracije med stanovanjskimi soseskami in mestnim središčem ter pomembno prispevala k 
trajnostni mobilnosti v mestu. Ureditev bo predstavljala del regionalne trajnostne kolesarske 
mreže (Pot zdravja in prijateljstva Parenzana - Porečanka), na celotnem območju Kopra kot tudi 
med sosednjimi občinami. 

Poševno dvigalo bo del povezave med obalno kolesarsko stezo in kolesarsko stezo na Markovcu, 
hkrati bo omogočala udoben transport pešcem in samostojno rabo gibalno in drugače oviranim 
osebam. 

V letu 2020 se predvideva sredstva za projektno in investicijsko dokumentacijo v višini 114.000 
€. Pričetek gradnje poševnega dvigala pa konec leta 2020, po pridobitvi evropskih sredstev. 
Izvedba celotne investicije je na podlagi dokumentacije ovrednotena v višini 5.617.283 €. Sklep 
o potrditvi dokumentacije je sprejel občinski svet v novembru 2019. 

Mestna občina Koper se je z navedenim projektom v  novembru 2019 prijavila na povabilo 
ZMOS k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti iz mehanizma 
Celostnih teritorialnih naložb (v nadaljevanju CTN) s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni 
razvoj (v nadaljevanju ESRR) v okviru ''Operativnega programa Evropske kohezijske politike za 
obdobje 2014-2020''. 

OB050-19-0109 PP Postavitev igrala v Črnoti čah 
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Porast števila otrok in zagotovitev 
primernega kotička za otroško igro zahteva postavitev srednje velikega otroškega igrala. 

Projekt predvideva utrditev podlage in postavitev igrala. Projekt bi se izvajal v naselje Črnotiče: 
zemljišče s parcelno št. 833/1, k.o. Črnotiče (določitev točne lokacije po dogovoru z vaščani), v 
kolikor je možno, bi bila primernejša lokacija v bližini igrišča v smeri železniške postaje in sicer 
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na zemljišču, ki je v lasti Agrarne skupnosti Črnotiče - parcela št. 2349/2 v k.o. Črnotiče. S tem 
bi zagotovili varno otroško igrišče. 

OB050-19-0110 PP Ureditev balinišča in prostorov ob balinišču v Dolu 
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Balinišče in nekaj prostorov v vasi 
Dol je bilo narejeno že pred veliko leti, predvsem s prostovoljnim delom, lastnimi vlaganji in s 
pomočjo srčnih ljudi, ki so nam kakor koli pomagali. V zadnjih letih opažamo zanimanje vseh 
generacij po balinanju v našem okolišu in v ta namen smo se odločili da bomo tekmovali na tem 
področju v balinarski ligi in tako pričeli z urejanje. S tem se pridobiva družabni prostor, ki je 
namenjen vsem generacijam in promocija za rekreacijo, zdrav življenski slog. Zaradi 
tekmovalnosti v balinanju in prisotnosti obiskovalcev, tekmovalcev je potrebo napraviti 
sanitarije, urediti - dokončati že začete prostore ob balinišču. 

Potrebno bo samo dokončati predvidena dela v Dolu pri Hrastovljah. Pridobili bi dokončane 
prostore, sanitarije in balinišče bi dobilo svoj urejen namen in pomen , ter  ljudje, tekmovalci, 
obiskovalci bi še dodatno prihajali na lokacijo. Izpolnjeni vsi pogoji in predvsem vključevanja 
mladih v navedeno aktivnost. Vsekakor balinanje je namenjeno vsem generacijam. 

OB050-19-0120 PP Postavitev otroških igral v vasi Popetre 
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V vasi Popetre se število 
prebivalcev in s tem tudi otrok eksponentno povečuje. Izziv pri tem je ponuditi otrokom 
kakovostna, moderna in varna igrala v času, ko se gibljejo na svežem zraku. Predlaga se 
postavitev otroških igral, ki bodo uporabna in s tem popestrili vaško infrastrukturo tudi iz tega 
vidika. 

Projekt bi skoraj v celoti izpeljal zunanji izvajalec po predlagani ponudbi, vaščani bi pripravili 
teren. Pokosili bi travo, posejali še dodatno, če bi bilo potrebno. Predvidena lokacija je mišljena 
med trenutnim igriščem in vaškim prostorom, na delu parcele številka 4342/2. S približno 
površino 100 m2. 

Z izvedbo projekta se izboljša vaška infrastruktura, doseže se raznoliko igro za otroke, več 
gibanja na svežem zraku, boljšo socializacijo, dodatno ponudbo za obiskovalce, turiste. 

OB050-19-0121 PP Učna pot Sokoliči - dolina slapov  
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Konkretne aktivnosti za 
vzpostavitev učne krožne poti s pripadajočimi točkami postankov na obstoječi pohodni trasi: 

- priprava strokovnih izhodišč za vzpostavitev učne poti v sodelovanju z lokalnimi in tujimi 
poznavalci/organizacijami (opisi na info tablah-rastline, živali, naravni spomeniki, kulturna 
dediščina,  

- priprava celostne grafične podobe učne poti, 
- izdelava potrebnih elementov na učni poti (smerokazi, drogovi, INFO table, …), 
- strojno in ročno delo na trasi (čiščenje, zavarovanje, …), 
- vzpostavitev postojank, vzpostavitev štartne točke (INFO tabla z opisom poti, …), 
- priprava programa učne poti (voden ogled poti z vodnikom). 

OB050-19-0122 PP Dokončanje balinišča  Pobegi Čežarji  
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt zajema zadnjo fazo 
izgradnja balinišča (klubski prostori, sanitarije,  garderoba,zaščita pred burjo in dežjem ....) 
pričeto v letu 2017 izključno s sredstvi prostovoljnih prispevkov krajanov in posameznih 
donatorjev. Zaključek del je bil planiran v letu 2019, vendar  je  sredstev zmanjkalo. Izvedba 
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projekta je bila skoraj v celoti izvedena s prostovoljnim delom krajanov. V tem objektu se že 
sedaj odvijajo ne le športna tekmovanja ampak tudi drugi kulturni dogodki. Z dokončanjem 
projekta bi lahko prireditve imeli tudi ob slabem vremenu, saj je to največji pokriti prostor v 
krajevni skupnosti. Predlaga se namestitev vetrobranske  žaščite na zahodni strani objekta ter 
dvig obstoječe zaščite na južni strani. Projekt se bo izvajal na obstoječem balinišču v Pobegih. 

OB050-19-0125 PP Otroško motorično igrišče Prade 
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V naselju Prade ni otroškega 
igrišča, ki je bilo oziroma sta bili načrtovani po zazidalnem načrtu Prade I. etapa. S predlogom 
odpravljamo krivico odvzema površin, namenjenih za igro, druženje in parkirane v naselju Prade 
(zazidalni načrt Prade I. etapa). Ta zemljišča so namreč v minulih letih brez celostnega načrta 
spremenili v gradbene parcele. S tem so zmanjšali kakovost bivanja v naselju, ki ima vse več 
otrok. Obstoječe otroško igrišče pri OŠ E. Vatovec Prade ne zagotavlja varnega dostopa otrok iz 
naselja (prečkanje glavne ceste Bonini-Prade), je majhno in nima igral za različna starostna 
obdobja. Na parcelah 3260/11 in 3262/8 v skupni izmeri 411m2 se predlaga ureditev otroškega 
motoričnega igrišča za otroke, stare od 1-12 let. S predlogom zagotavljamo otrokom iz naselja 
igro in druženje, kakor tudi druženje krajanov. To bi bilo prvo urejeno igrišče v Pradah za otroke 
različnih starosti. Bilo bi dostopno znotraj naselja, kar bi spodbujalo medvrstniško druženje in 
tudi medgeneracijsko druženje.  

Motorično igrišče spodbuja gibalni razvoj otrok. Slednje se z raziskavami kaže kot zapostavljeno 
področje otrokovega razvoja v sodobnem načinu življenja. Predlaga se igrala, izdelana iz 
materialov, ki so odporni na vremenske razmere v Istri in ki jih ni potrebno vzdrževati.  

Ocena stroška priprave zemljišča - ohranimo zelenico, na  mestih, kjer bodo igrala postavljena, 
pa  zagotovimo primerno pripravo tal: izkop 30 cm v globino, po motaži pa zasutje in nanos 
proda 4.000 EUR z DDV; postavitev in montaža igral KIDIS 11.500 EUR z DDV, 
http://www.kidis.si/motoricna_igrala_2 7.500 EUR, http://www.kidis.si/pdf/kidis_katalog_1.pdf 
str 42, Tobogan 0832  2.000 EUR, gugalnica iz kataloga 2000 EUR z ddv (mrežasta košara); 
klopi in miza za odrasle, klopci z mizico za otroke, smetnjaki za ločeno zbiranje odpadkov 2000 
EUR z DDV; ograja z enokrilnimi vrati , višina1,5 m, načrtovanje in montaža 2000 EUR z DDV 
(Živex). 

Projekt bi se izvajal na parceli št. 3260/11 in 3262/8 v Pradah. To bi bilo prvo urejeno igrišče v 
Pradah za otroke različnih starosti. Bilo bi dostopno znotraj naselja, kar bi spodbujalo 
medvrstniško druženje in tudi medgeneracijsko druženje. Igrišče bi spodbujalo gibalni razvoj 
otrok. Zaradi premalo kvalitetnega gibanja imajo današnji otroci pogosto težave že pri osnovnih 
motoričnih nalogah, kot so metanje in lovljenje žoge, plezanje po lestvi in podobno. 

OB050-19-0134 PP Ureditev mini tekaške steze in igrala ob igrišču 
Šmarje 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Leta 2008 je MOK zgradila igrišče 
z umetno travo, ki je po 11 letih potrebna obnove, a to ne predmet tega projekta, ker presega 
vrednost razpisa. Po letu 2008 je nogometni klub sam zgradil ob igrišču tribune in postavil 
spodobne reflektorje, da se lahko izvajajo športne in rekreativne dejavnosti. Leta 2012 je bil s 
strani MOK narejen projekt ureditve športnega parka s tekaško stezo, parkirnimi prostori, a od 
tega se ni zgodilo prav nič, naši šolarji za tek na 60 in 300m uporabljajo asfaltirano javno cesto 
ob šoli, ko pa pridejo na igrišče se nimajo kje pogugati, poplezati. V okviru predvidenih sredstev 
se da uresničiti del projekta iz leta 2012 in bi pomenil veliko pridobitev za vrtec, šolo in vse 
krajane. Do 20.000 € vrednosti bi po prepričanju predlagatelja zadostovalo za 2 nujni potrebi: 

- UREDITEV TEKAŠKE STEZE - namesto tekaške steze po projektu 2012, ki je pomenilo stezo 
okoli velikega starega igrišča bi lahko v tej fazi zgradili primerno stezo okoli manjšega z umetno 
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travo-glej sliko. Taka steza bi merila 300m teka in bi omogočila teke na 60 in 300 m, kar šola 
dejansko potrebuje. Našim šolarjem nebi treba tekati po javni asfaltirani cesti, da ne govorimo o 
varnosti otrok in motenju prometa ob izvajanju take aktivnosti šole. (glej prilogo projekt 2012 in 
predlog izvedbe po tem razpisu); 

- IGRALA ZA OTROKE IN REKREATIVCE - trenutno so ob igrišču igrala, ki jih je postavil 
KS in NK pred 10 leti in so v žalostnem stanju. Mislim, da si tudi krajani naše KS zaslužimo 
času primerne vadbene opreme (fitnes na prostem kot je na Bonifiki, vsaj 3 kom)in za otroke 
normalne gugalnice in tobogane. 

Morebitna odobritev projekta nima nobenih težav pri izvedbi, saj je vsa predvidena površina 
izvajanja v lasti MOK, za ta dela obstaja že projekt 2012, ki bi bil delno realiziran. Predvidena 
dela so del programa KS Šmarje v letu 2019 (glej članek iz Murve). 

 

OB050-19-0135 PP Drevesa v semedelski pasji park 
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Predlagatelj predlaga listopadna 
drevesa za poletno senco in grmovnice ob ograjo hitre ceste za bolj prijazno priljubljeno igrišče. 
Ob nova drevesa pa tudi klopi. Sedanji zelo grob gramoz nadomestiti z nečim, pasjim tačkam 
prijaznejšim. Kakšna igrala za pse bi tudi prišla prav. Igrala bi lahko organizirano naredili 
lastniki in prijatelji psov na delavnicah. Poleti je ogolelo področje nezdravo, nevzdržno, zato je 
zasaditev dreves za senco in boljši zrak nujna.  

Strokovnjaki za drevje in urejanje okolice bi morali določiti vrste dreves in grmovnic in narediti 
načrt zasaditve in postavitve klopi in igral. 

OB050-19-0136 PP Odtis prihodnosti- posadimo drevesa 
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna.  

ODTIS PRIHODNOSTI- posadimo drevesa za našo prihodnost. Globalno zelo aktualna 
tematika. Že prisotna tudi v Sloveniji, vendar v manjših skupinah in dogodkih. Predlog je, da bi 
Občina Koper uskladila en dan v letu vse vrtce in šole v Občini, ko bi skupinsko ali razredno, 
glede na površinske zmožnosti vsake posamezne šole, posadila drevo. Sledila bi kratka delavnica 
na temo dreves in okolja, kjer bi otroci v vrtcih narisali, izdelali, malo starejši se bolj poglobili v 
tematiko, do najstarejših, ki bi lahko prispevali že bolj strokovna dela. Vsa dela bi se lahko 
razstavila v taverni ali novem parku ob Semedelski cesti in tako bile na ogled vsem občanom in 
obiskovalcem. Spodbujala bi znanje in zavedanje pomembnosti dreves v našem okolju, od 
najmlajših članov družbe pa vse do najstarejših. Drevo je kot knjiga, če lepo skrbimo zanj, je 
večno. Vrtnarija Marjetice Koper bi lahko prispevala drevesa, imajo največjo izbiro dreves na 
obali, in pomagala, s strokovnim kadrom, izbrati najprimernejša avtohtona drevesa naše 
obmorske regije. S svojim znanjem, bi razložili in naučili otroke o drevesih, njihovi vlogi in 
vzdrževanju. Svetovali bi najprimernejši čas posaditve, kar bi najverjetneje bila zgodnja pomlad 
ali jesen. Drevesa so odtis naše prihodnosti in sedaj lahko odločamo o temu kakšna bo. 

OB050-19-0137 PP Ureditev okolice semedelskega mandrača 
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. V obmorskih krajih so mandrači 
srce kraja. To bi moral biti najlepši del Semedele, a zaradi neurejenosti sploh ne pride do izraza, 
krajani brez čolnov ga sploh ne uživajo. Ni klopi za iskanje miru in oddih, ni drevesne sence, 
poleti tu neusmiljeno pripeka sonce, prav bi prišel tudi kak pitnik ... Danes je to območje po 
nepotrebnem marginalizirano. Urejevalci krajine naj posodobijo okolico mandrača s prijazno 
opremo (klopi, ležalniki, pitniki ...), zasadijo naj veliko listopadnih dreves, ki dajejo poleti 
globoko senco, pozimi pa ne ovirajo dolgih pogledov in sončnih žarkov. projekt bi se izvajal v 
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ozkem pasu okoli semedelskega mandrača. Zasaditev številnih dreves pred pomladjo. Dvig 
kakovosti življenja v naselju zaradi bolj prijetne okolice, zaradi bolj osebnega stika z žal 
nedostopnim morjem, zaradi možnosti srečevanja in druženja krajanov, zaradi prijetnega oddiha 
na prostem. In možnost opazovanja morskih mačkov pri delu. 

OB050-19-0138 PP Vetrne harfe v Kopru 
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt je bil izglasovan v okviru 
participativnega proračuna. Vetrne harfe v Kopru ne bi bile samo posebna umetniška obogatitev 
prostora ter nežen preplet zvokov, vetra, morja in vesolja za mimoidoče-postale bi tudi zunanji 
simbol dolgoletne tradicije poučevanja in prisotnosti harf v našem mestu. Predlagam postavitev 
vetrne harfe na Semedelski promenadi in v mestnem parku in sicer: varianta A je postavitev 
štirih lesenih harf; varianta B pa postavitev 4 metre visoke vrtljive kovinske harfe v obliki 
jadrnice. Harfe bi bile tudi osvetljene, da bi lahko bile vidne tudi v nočnem času. Vetrne harfe je 
potrebno montirati v betonski temelj, ki bi ob močnem vetru konstrukcija zagotavljala dovolj 
statične trdnosti. Za osvetlitev harf v nočnem času je do temeljev potrebno pripeljati električni 
priključek. Izboljšal bi se videz promenade in parka, skulpture harf bi obogatile videz parka in 
blagodejno vplivale na mimoidoče s svojim zvokom in s svojo simboliko in posebno dušo bi 
imele še večjo moč. Ob harfah bi lahko izvajali tudi harfistične koncerte ali pa se sproščali. Zvok 
harf BLAGODEJNO VPLIVA na človeški organizem. Zvok harfe resonančno oddaja izredno 
blagodejno energijo, katero zdravilno vpliva na vsa živa bitja in okolje. Koper bi bilo PRVO 
MESTO v Sloveniji, ki bi imelo ozvočene vetrove z vetrnimi harfami. 

OB050-19-0139 PP Postavitev javnih pip oziroma špin 
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Javne vodne pipe oziroma "špine", 
kot se jim reče v istrskem dialektu, so se nekoč nahajale v starem mestnem jedru Kopra in so bile 
razporejene na različnih točkah, predvsem na trgih in pomembnejših ulicah. Danes je večina teh 
javnih vodnih pip že izginila, obstaja pa še fotografska dokumentacija javne vodne pipe, ki se je 
nahajala v Bošadragi. Gre torej za element kulturne dediščine mesta, ki je že skoraj povsem 
izginil v pozabo, je pa ohranjen v številnih drugih srednjeveških jedrih v sosednji Italiji (npr. v 
Benetkah). Javni pitniki in vodne pipe pa imajo tudi povsem praktično uporabnost, saj tako 
domačinom kot turistom lahko lajšajo preživljanje vročinskih valov v čedalje bolj vročih 
poletjih, ko je primerna hidracija še posebej pomembna. Ponovna postavitev mreže javnih pip 
oziroma "špin", bi torej lahko prinesla marsikatero praktično prednost kot tudi večjo turistično 
atraktivnost našega mesta. 

Predlaga se, da bi se v starem mestnem jedru vzpostavila mreža javnih pip in pitnikov, oziroma 
"špin". Skupaj z ozelenjevanjem mest in zapiranjem mestnih središč za promet je lahko to ukrep, 
ki lajša posledice podnebnih sprememb in omogoča višjo kvaliteto življenja v mestih, z 
izboljšanjem dostopa do pitne vode v javnem prostoru. Obenem bi lahko ta praktičen ukrep 
oživil tudi del kulturne dediščine in vrnil mestu del historičnega pridiha, ki ga zaradi degradacije 
čedalje bolj izgublja. Posledično bi to pripeljalo tudi do večje turistične atraktivnosti mesta. 
Številna mesta in tudi manjše vasi v tujini premorejo mrežo historičnih javnih vodnih virov, ki 
pomenijo izrazito dodano vrednost historičnega javnega prostora. V soglasju s smernicami 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije bi morali izbrati primeren model pip, ki bi se 
skladale s historično podobo mesta z modeli javnih pip, ki so v mestu že obstajale v preteklosti. 
Smernice Zavoda za varstvo kulturne dediščine bi bilo treba upoštevati tudi ob vmeščanju v 
prostor, pri tem pa konkretno projektiranje zaupati usposobljenemu krajinskemu arhitektu z 
referencami pri oblikovanju odprtega urbanega prostora. Pipe bi morali priključiti na omrežje 
javnega vodovoda ter poskrbeti za njihovo redno vzdrževanje s strani upravljalca javnih površin. 
Zaradi varčevanja s pitno vodo bi bilo idealno, če bi pipe delovale z mehanizmom na potisk. 
Sedaj vodne pipe poznamo le pri Taverni in na Mudi (Prešernov trg). Postavili bi jih lahko še na 



 

 45 

trgih in ulicah, kjer so take pipe nekoč že bile (Bošadraga oz Ribiški trg) ter drugod. Nekaj idej 
oz predlogov lokacij: Trg Brolo, Kosovelov trg, Vergerjev trg, Destradijev trg, Gramšijev trg, 
Gortanov trg, Ulica OF, Muzejski trg (v parku nad novo garažo). Izboljšala bi se dostopnost 
pitne vode v javnem prostoru, kar bi izboljšalo tako življenje domačinov kot tudi atraktivnost 
mesta za obiskovalce. 

OB050-19-0140 PP Galerija na prostem (Semedela - ob Badaševici) 
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Galerija na prostem ponuja 
ustvarjalcem Semedele, da širši javnosti približajo svojo umetnost, hkrati pa bo galerija 
popestrila pot ob Badaševici in ponudila nekaj kulturno-umetniške vsebine Kopru in njegovi 
neposredni okolici. Predlaga se, da se v dveh podhodih ob Badaševici izobesi razstavne panoje 
po zgledu panojev na potniškem terminalu v Kopru, lahko tudi manjših dimenzij, na katerih 
bodo ustvarjalci različnih oblik umetnosti razstavljali svoja dela. Panoji bodo služili tudi 
razstavam o Semedeli, življenju v Semedeli nekoč in danes. Z galerijo na prostem želimo 
poživiti pešpot ob Badaševici, omogočiti lokalnim umetnikom, da se predstavijo širši javnosti in 
razstave posvetiti tudi Semedeli z različnih zornih kotov in v okviru različnih tematskih motivov 
- ljudje, dogodki, aktivnosti, arhitektura, detajli. Treba je oblikovati in izobesiti razstavne panoje, 
ki bi dela zaščitili pred slabimi vremenskimi razmerami in odtujitvijo. Odbor za družbene in 
kulturne dejavnosti KS Semedela in aktivni krajani bi skrbeli za nizanje začasnih razstav. Vsaka 
razstava je na primer razstavljena šest mesecev. Predlagamo, da se razstavni panoji postavijo v 
dveh podhodih ob Badašivici pod Domom KS Semedela. S projektom približujemo umetnost in 
kulturo lokalnemu prebivalsvtu, polepšamo okolico Badaševice in popestrimo sprehod 
mimoidočim. Ponujamo pa tudi lokalnim ustvarjalcem, ki sicer nimajo možnosti razstavljati v 
okviru uradnih institucij, da se s svojo umetnostjo ali hobijem približajo širši javnosti. 

OB050-19-0141 PP Nadaljevanje drevoreda - Kvedrova 
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Pri obnavljanju območja se ni 
nadaljevalo drevoreda. Relacija Kvedrova - Bolnica je zelo priljubljena sprehajalna in 
rekreativna pot. Projekt naslavlja boj proti globalnem segrevanju in skrb za zdravo telo v 
zdravem duhu. Predvideva se nadaljevanje drevoreda dokler se da. Z zasaditvijo dreves bo zrak 
bolj čist, poleti bo bolj sveže za sprehod Projekt zajema lažje gradbene in vrtnarske posege. 

OB050-19-0143 Ureditev Muzejskega trga v Kopru 
V drugem polletju 2020 je predviden rok dokončanja podzemne parkirne hiše pod Muzejskim 
trgom v Kopru. Po končanih delih je potrebno urediti Muzejski trg. Za ta namen je potrebno 
pridobiti projektno dokumentacijo. 

 

16039005 Druge komunalne dejavnosti 

OB050-07-0189 KS dokumentacija ostala infrastruktura 
Sredstva  se namenjajo za popise, nadzore, geodetske načrte in drugo dokumentacijo za 
nenačrtovane nujne posege na lokalni komunalni infrastrukturi in za izdelavo dokumentacije s 
katero se opredelijo investicijske naloge, ki bodo predlagane v izvedbo za naslednja proračunska 
obdobja. 
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OB050-07-0190 KS investicije v drugo infrastrukturo 
Planirana so intervencijska sredstva za nepredvidene nujne posege na lokalni komunalni 
infrastrukturi. 

OB050-07-0194 Semedelska bonifika - črpališča 
Na depresijskem črpališču Semedela, se v letu 2020 načrtuje nabavo novega električnega 
agregata za rezervno napajanje črpalk, saj obstoječega ni možno popraviti. Nedelovanje agregata 
ogroža poplavno varnost mesta v primeru okvar na električnih omrežjih. Zaradi nagnjenosti 
objekta črpališča se izvede strokovna statična presoja. Izdela se konzola z dvigalom, ki bo 
omogočala enostavno pregledovanje in servisiranje potopnih črpalk brez najemanja zunanjih 
izvajalcev. 

V prihodnje se načrtuje se tudi vgraditev avtomatskih grabelj na dotoku v črpališče, ki bi 
občutno zmanjšale strošek obratovanja in optimizirale delovanje črpališča, predvsem v neurjih, 
kar bi še dodatno povečalo poplavo varnost mesta. Obstoječe je potrebno ročno čistiti in je 
potrebno celodnevno zagotavljanje razpoložljivosti delavca. 

OB050-08-0004 Vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč 
V letu 2020 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. 

Planirani sta dve košnji brežin z odvozom zarastja. 

OB050-09-0050 KS Rakitovec -sanacija podpornih zidov 
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. 

OB050-17-0038 KS Črni kal- preplastitev in zaris parkiriš č ob se 
Sredstva so planirana za preplastitev javne površine ob sedežu krajevne skupnosti, preko katere 
poteka tudi dostop do otroškega in športnega igrišča ter zaris parkirnih mest za uporabnike. 

OB050-19-0025 KS Podgorje -ureditev meteornih vod iz Slavnika 
Projekt se izvaja fazno,  v sodelovanju s krajevno skupnostjo Podgorje. V lanskem letu je bilo 
delno urejeno odvodnjavanje na najbolj kritičnem odseku in se bo nadaljevalo. Sredstva so 
planirana za ureditev odvodnjavanja meteornih vod, ki ob večji deževjih zalijejo objekte v vasi. 

OB050-19-0056 Nadkritje mestne tržnice – dokumentacija 
V letu 2020 se v okviru projekta zagotavljajo sredstva za izdelavo dokumentacije za nadkritje 
mestne tržnice. 

OB050-19-0098 KS Podgorje - Obnovitev vaških kalov 
V sodelovanju s krajevno skupnostjo Podgorje se bo pristopilo k ureditvi kalov. 
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OB050-19-0111 PP Obnova vaškega stopnišča 'škalce' v Črnoti čah 
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt predvidebva boljšo 
povezanost zgornjega in spodnjega dela vasi Črnotiče in varnejšo peš pot. Potrebna je 
odstranitev obstoječih kamnov in ponovna postavitev. 

Projekt se bo izvajal na delu zemljišča s parcelno št. 2365, k.o. Črnotiče (javno dobro). Njegov 
namen je zagotoviti varen prehod. 

OB050-19-0112 PP Asfaltiranje ceste ter ureditev javne razsvetljave 
do ekološkega otoka v Dolu 

Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Cesta je makadamska in slabo 
prevozna, ponoči pa nerazsvetljena. Predvideva se asfaltiranje ceste ter ureditev javne 
razsvetljave. Projekt zajema pripravo podlage, asfaltiranje, postavitev dveh električnih drogov z 
lučmi v vasi Dol ter lažji in bolj varen dostop do ekološkega otoka 

OB050-19-0114 PP Ureditev ekološkega otoka v Črnoti čah 
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt zajema prestavitev 
ekološkega otoka zaradi neprimernosti lokacije obstoječega ekološkega otoka.. Predvideva 
nasutje tampona zaradi premostitve višinske razlike na nivo obstoječe ceste, betoniranje podlage 
in postavitev ograje ter zasaditev vzpenjalke (primerna ozelenitev). Projekt se predvideva v 
naselju Črnotiče: južni del del zemljišča s parcelno št. 833/1, k.o. Črnotiče, ob pokopališkem 
zidu, v dolžini cca 8 m, širina platoja 2,5 m. S tem se zagotovi varnejše odlaganje odpadkov in 
lepši izgled ter primernejšo lokacijo. 

OB050-19-0116 PP Sanacija podpornega zidu - 'parkirišče' 
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Projekt predvideva zagotovitev 
parkiranja ob vaških prireditvah, pogrebih; prihod večjih skupin turistov. Zajema izvedbo 
podpornega zidu in nasutje tampona na delu parcele (1. faza ureditve parkirišča - kamnite bloke 
in tampon bi zagotovil Salonit Anhovo, kamnolomi d.o.o. - Kamnolom Črnotiče); odstranitev 
obstoječega porušenega zidu, odkop zemljine, postavitev kamnitih blokov, nasutje tampona. 
Projekt se bo izvajal v naselju Črnotiče: jugozahodni del zemljišča s parcelno št. 833/1, k.o. 
Črnotiče, v lasti Mestne občine Koper, v dolžini cca 100 m. Z izvedbo se zagotovi manjkajoča 
parkirna mesta. 

OB050-19-0117 PP Asfaltiranje vaške ulica do zvonika v vasi Kastelec 
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Makadamski del ulice predstavlja 
oviro dostopa do cerkve z zvonikom za starejše ter gibalno ovirane prebivalce. Hkrati otežuje 
dostop do hiše mlade družine. Predvideva se asfaltiranje ulice v dolžini 20 metrov na parcelni 
številki 3079/1, k.o. Socerb. Potrebno bi bilo enostransko polaganje robnikov v dolžini 20m, 
utrditev ulice ter izvedbo asfaltiranja v dolžini 20m. Projekt se izvede v vasi Kastelec na parcelni 
številki 3079/1, k.o. Socerb. Izboljšal se bi dostop do cerkve z zvonikom starejšim in gibalno 
oviranim prebivalcem ter dostop do hiše mlade družine. 

OB050-19-0119 PP Večgeneracijski park v Kubedu 
Projekt je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna. Vaščani Kubeda in okoliških vasi 
se nekoliko težje poslužujejo rekreacije zaradi oddaljenosti od mesta, kjer je večina možnosti in 
ostalega dogajanja. Poleg tega se v vasi Kubed povečuje število mladih družin in otrok, kar 



 

 48 

pomeni, da bi tovrstni park bil prava izbira. Trenutna igrala so namenjena samo otrokom ter so 
dotrajana in potrebna zamenjave. Predlagamo ureditev več generacijskega parka v vasi 
namenjenega vsem starostim (od otrok do starejših vaščanov) za rekreiranje na prostem. Na 
starem delu balinišča bi uredili park, ki bi bil delno namenjen površini za igranje, plezanje, 
razvijanje koordinacije in drugih spretnosti otrok, drugi del pa bi bil namenjen telovadnim 
napravam na prostem za starejše in zahtevnejše vadbe. Park bi prekrili z nadstreškom za možno 
uporabo le-tega tudi v slabem vremenu ali v vročih poletnih dneh. Uredili bi tudi prijetne klopi 
za počitek, druženje, zabavo. S tem projektom bi vaščane spodbudili k skrbi za zdravje, 
poskrbeli bi za povezanost vseh ter za socialno življenje v vasi. Za izvedbo projekta je poleg 
finančnih sredstev potrebno poiskati primernega in ugodnega ponudnika tovrstnih orodij za 
telovadbo na prostem. Ureditev parka bi potekala v letu 2020 s pomočjo vaščanov in članov 
društva Skala Kubed, ki bi pripomogli velik del k izpeljavi zastavljene ideje. Projekt bi se izvajal 
v vasi Kubed, ob nogometnem igrišču, na starem delu balinišča. Predvidevamo, da bi se v vasi 
izboljšala kvaliteta življenja, socialno življenje, dobro počutje ter povečan interes za zdravo 
življenje. 

 

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

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 

OB050-07-0209 Projektna dokumentacija - manjši komunalni objekti 
Izdelava projektne dokumentacije za zasnovo komunalne opreme po posameznih OPPN-jih ter 
pogodb o opremljanju. 

OB050-07-0211 Izgradnja drugih  infrastrukturnih objektov 
Sredstva so predvidena za izgradnjo posamičnih dopolnilnih gradenj komunalne opreme za 
formiranje komunalne opremljenosti zemljišč, ki so namenjena za prodajo občinskega 
premoženja oziroma kot dopolnilna izgradnja komunalne opreme po pogodbah o opremljanju. V 
letu 2020 se zagotavljajo sredstva za sodno poravnavo vlaganj z družbo Finali. 

OB050-07-0221 Komunalna infrastruktura - nadzor 
Sredstva so predvidena za zagotavljanje nadzora za izgradnjo manjkajoče komunalne opreme, ki 
se bodo izvajale na podlagi sklenjenih pogodb o opremljanju. 

OB050-07-0227 Gospodarsko obrtna razvojna cona Srmin 
Na podlagi sklepa vlade je potrebno za čas obratovanja izvesti omilitvene ukrepe za zmanjšanje 
vpliva na naravo. 

OB050-19-0163 Komunalno opremljanje Sv. Anton 
Predmet obravnave je izgradnja komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture na 
območju zaselka Vrtine v Sv. Antonu.  

Območje opremljanja je komunalno neopremljeno in ga je potrebno opremiti v skladu z 
veljavnim prostorskim aktom ter zagotoviti izgradnjo manjkajoče komunalne opreme. 
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OB050-19-0164 Komunalno opremljanje Škofije 
Predmet obravnave je izgradnja komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture na 
območju Škofij.  

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. 

 

16069002 Nakup zemljišč 

OB050-07-0228 Zamenjava zemljišč 
Za leto 2020 so predvidene zamenjave za dokončno ureditev premoženjskopravnih razmerij v 
zvezi z že izvedenimi in predvidenimi investicijami v javno komunalno infrastrukturo in sicer 
rekonstrukcija Slemenske ceste v Hrvatinih, krožišče v Pobegih, ceste skozi Vanganel, območje 
pri Titus Lama, ter druge manjše zamenjave. Predvidena je tudi ureditev premoženjskopravnih 
razmerij z družbo Vinakoper za nepremičnine po katerih že poteka komunalna infrastruktura. 

OB050-07-0229 Odkup zemljišč - manjši odkupi 
Pri pridobivanju zemljišč gre za pridobivanje nepremičnin predvsem za potrebe izgradnje 
komunalne infrastrukture in pridobivanje zemljišč na območju, kjer je javna infrastruktura že 
zgrajena ter je z lastniki nepremičnin treba dokončno urediti premoženjskopravna razmerja.  

V letu 2020 je predviden odkup zemljišč za dokončno ureditev premoženjsko pravnih razmerij v 
zvezi z že realiziranimi investicijami v Črnotičah, Boninih, Abitantih, Poletičih in Hrvatinih, 
ureditev premoženjskopravnih razmerij v zvezi z že izvedeno rekonstrukcijo obvoznice 
Smokvica-Movraž, odkup zemljišča za širitev ceste Ivana Starca v Pradah, dostopne poti do 
čistilne naprave v Ospu, ureditev igrišča v Borštu in Movražu, odkup zemljišč za potrebe 
izgradnje kolesarskih stez, premoženjsko pravna ureditev nepremičnin za potrebe KS Zazid, 
odkup zemljišča za potrebe premoženjsko pravne ureditve mrliške vežice v Gabrovici, 
pridobivanje zemljišč za pokopališče Rožar in Marezige, širitev vaškega jedra v Dekanih in 
Babičih, ureditve dostopne poti v Kampel-Brda, Prade- Bonini, odkup poti Vanganel - 
Montinjan, ceste na Brido, cesta Kampel - Brda, dostopna pot v Dvorih, širitev ceste v Popetrah, 
Stari Mandriji, pločnika v Ulici II. Prekomorske brigade, pridobivanje zemljišča za potrebe stare 
šole v Hrvojih, pridobivanje zemljišč v skladu z OPPN Poljane, rekonstrukcijo Šmarske ceste, 
ureditev ekološkega otoka v Loki, avtobusne postaje v Ospu, ostali manjši odkupi v zvezi z 
obstoječo infrastrukturo v Kopru, Bertokih, Gradinu, Gažonu, Dolanih, Bertokih, Truškah, 
Škofijah, Rožarju, na Plavjah, Pomjanu, v Krkavčah, Elerjih, Kolombanu, Topolovcu, Svetem 
Antonu, Semedeli, Vanganelu ter drugih naseljih znotraj Mestne občine Koper. 

OB050-07-0230 Predkupne pravice na stavbnih zem. 
Pri pridobivanju zemljišč gre za pridobivanje nepremičnin na podlagi uveljavljanja predkupne 
pravice občine, predvsem za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture ter odkup obstoječe 
komunalne infrastrukture na podlagi že uveljavljenih predkupnih pravic.  

Proračunska sredstva se bodo v letu 2020 porabila za odkupe obstoječe javne komunalne 
infrastrukture, odkup zemljišča na območju lokalne ceste Marezige - Babiči, pot Škofije - Tinjan, 
poti v Koštaboni, Hribih, Škofijah in Dekanih,  pridobitev kmetijskih površin za obdelavo ter 
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drugi odkupi skladno s postopkom po ZUreP-2 in Odlokom o določitvi območja predkupne 
pravice MOK. 

OB050-07-0231 Odkupi zemljišč - druge odškodnine 
V letu 2020 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. 

 

OB050-07-0233 Odkup zemljišč - poslovna cona Sermin 
Planirana je poraba sredstev za odkup zemljišč za dokončno ureditev premoženjskopravnih 
razmerij za realizacijo OLN Gorc Sermin. 

OB050-07-0234 Odkup za izgradnjo slemenske ceste 
V letu 2020 je predvidena poraba proračunskih sredstev za izplačilo kupnin na podlagi 
zaključene investicije - rekonstrukcija Slemenske ceste – I. del, v Hrvatinih Kaštelir - Hrvatini – 
Čampore, pododsek km 1,760 – km 2,720, lokalna cesta LC 177050, LC 177012, LC 177013 ter 
izplačilo dela kupnine za rekonstrukcija Slemenske ceste – II.del. 

OB050-07-0380 Odkup zemljišč - za izgradnjo krožišč 
Predvidena sredstva v letu 2020 so namenjena izgradnji krožišča v Pobegih- Frenkova cesta, 
Vanagnelu in  dokončni ureditvi premoženjskopravnih razmerij za krožišče na ankaranski cesti 
K-2. 

OB050-08-0012 Stavbna pravica 
V letu 2020 so predvidena proračunska sredstva planirana 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. 

 

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 

1702 Primarno zdravstvo 

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 

OB050-07-0198 Zdravstveni dom Koper - nadomestni prostori 
Planirana sredstva so namenjena za odplačevanje finančnega najema za izgradnjo Zdravstvenega 
doma na Ljubljanski cesti v Kopru. 

Planirani znesek je usklajen z amortizacijskim načrtom za odplačilo finančnega najema, ki se 
zaključi leta 2026. 
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1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva 

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije 
zdravja 

OB050-16-0077 Postavitev defibrilatorjav 
Sredstva za leto 2020 so namenjena za nakup opreme za vzdrževanje obstoječe mreže AED. 

 

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE 
ORGANIZACIJE 

1802 Ohranjanje kulturne dediščine 

18029001 Nepremična kulturna dediščina 

OB050-07-0251 Spomeniško varstvene akcije 
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. 

OB050-16-0031 Ureditev prostorov Bastiona in pešpoti 
Urejena bo nova pešpot na obstoječem obrežju, ki bo potekala na severni strani mestnega obzidja 
ob že izvedenem panoramskem dvigalu in bo prilagojena za uporabo obiskovalcev, tako mladih 
kot starih, obiskovalcev s posebnimi potrebami kot so gibalno ovirane osebe, slepi in slabovidni. 
Izvedba bo sodobna in iz materialov, ki bodo pokazali razliko med starim in novim. Pešpot bo 
utrjena in stabilna, oblikovana kot nedrseča površina z urejenim sistemom odvodnjavanja ter 
primerno osvetljena. Proti morju bo ograjena z ograjo, proti brežini pa bo izveden podporni zid, 
skladno z zahtevami terena, ki bo obenem tvoril še dodatno podporo mestnemu obzidju. 

Uredilo se bo prostore pod Bastionom, sanitarije, prezračevanje in osvetlitev. 

Izdelana je projektna dokumentacija in prva faza poti ob dvigalu. V Načrt razvojnih programov 
je projekt vključen z namenom, da občina lahko kandidira na javne razpise za pridobitev 
nepovratnih sredstev. 

OB050-16-0032 Ureditev obzidja ob Bastionu 
Izvedla se bo rekonstrukcija obstoječega kamnitega mestnega zidu. Kjer še niso bile izvedene se 
bo izvedlo arheološke raziskave. Sanacija se bo izvedla tako, da se na notranji strani obstoječega 
zidu postavi novi AB zid. Obstoječi zid se bo očistil bršljana ter ostalih zelenih rastlin, zemljine 
in korenin ter odstranili se bodo vsi ostanki novejših gradbenih posegov. Vsi poškodovani in 
manjkajoči kamni v kamnitem zidu se bodo nadomestili z novimi, enake velikosti, strukture in 
izgleda. Vse odprtine, ki niso del obzidja se bodo zaprle. Uredila se bo tudi drenaža celotnega 
obzidja. Zid se bo po celotni dolžini injektiral z masami, ki ne vsebujejo cementa.  

Načrtovana rekonstrukcija in prezentacija degradiranega ohranjenega dela mestnega obzidja, bo 
ustrezno ovrednotila kulturni spomenik lokalnega pomena ter ga približala širši javnosti in 
obogatila turistično ponudbo regije. 
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Pridobljeno je gradbeno dovoljenje in izdelana projektna dokumentacija. Prvi del zidu ob dvigalu 
je že saniran. . V Načrt razvojnih programov je projekt vključen z namenom, da občina lahko 
kandidira na javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev. 

 

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

V letu 2020 je predvidena izvedba nekaterih vzdrževalnih del na objektih kulturne dediščine, 
med katerimi je predvidena tudi ureditev male lože in priprava dokumentacije za prijavo na 
razpise. 

OB050-16-0133 Subvencije  za urejanje skupnih delov objektov 
Sredstva predvidena na tej postavki so namenjena subvencioniranju obnov fasad in streh v 
starem mestnem jedru Kopra v smislu urejenosti zunanjega videza mesta ter obnove fasad v 
spomeniško zaščitenih delih vasi na podeželju. 

OB050-17-0041 KS Gračišče- ureditev rojstne hiše A. Kocjančič 
V okviru projekta se je v letu 2019 izvedla ureditev rojstne hiše Alojza Kocjančiča v Kubedu. V 
letu 2020 se bo uredila dostopna pot do objekta ter nabavila oprema v objektu. 

OB050-19-0160 Zvonik 
V okviru projekta je predvidena izvedba obnovitvenih v zvoniku v mestnem jedru Kopra. 
Mestna občina Koper se bo z navedenim projektom prijavila na povabilo Ministrstva za kulturo 
k predložitvi vlog za sofinanciranje. Projekt se bo izvajal po pridobitvi sofinancerskega deleža. 

Prenova zajema prenovo recepcije v pritličju, prenovo vseh obstoječih ploščadi, postavitev nove 
ploščadi (2. ploščadi) pod urnim mehanizmom, prenovo stopnišča z zamenjavo nastopnih 
ploskev in ograje, prenovo obokov (v pritličju in nad 4. ploščadjo), električnega omrežja, 
postavitev nove razsvetljave ter vzpostavitev delovanja urnega mehanizma - tudi v navezavi z 
obstoječimi zvonovi. Za ta namen so v letu 2020 predvidena sredstva v višini 195.000 € v letu 
2021 pa 75.000 €. Skupna vrednost projekta je ocenjna na 270.000 € od tega je predvideno 
sofinanciranje v višini 202.000 €. 

 

18029002 Premična kulturna dediščina 

OB050-06-0022 Nakup opreme in investicijsko vzdrževanje 
S sredstvi za nakup opreme na premični kulturni dediščini zagotavljamo Pokrajinskemu muzeju 
sredstva za nabavo potrebne opreme ter za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del. 
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1803 Programi v kulturi 

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 

OB050-06-0023 Investicijsko vzdrževanje - osrednja knjižnica 
S sredstvi se izvajajo nujna investicijsko vzdrževalna dela ter menjava stavbnega pohištva 
Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. 

OB050-16-0100 Sofinanciranje nakupa Bibliobusa 
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, zaradi dotrajanosti vozila potujoče knjižnice - 
bibliobus (letnik 1997), je v letu 2018 nabavila novo vozilo, ki ga bodo sofinancirale občine 
uporabnice storitev. 

Nov bibliobus je vsem uporabnikom in zaposlenim prinesel moderno knjižnico z dostopom za 
gibalno ovirane, bistveno manjši vpliv na okolje (zaradi novejšega, okolju prijaznejšega motorja) 
ter svetlejši in večji prostor za opravljanje knjižnične dejavnosti (več gradiva), promocije branja 
in druženja. 

V letu 2020 bodo Mestna občina Koper in ostale občine, ki se poslužujejo storitve bibliobusa, 
nadaljevale sofinanciranje novega vozila za potujočo knjižnico v deležu kritja obrokov leasinga 
in sicer do vključno 2023. 

 

18039002 Umetniški programi 

OB050-06-0024 Investicijsko vzdrževanje  in oprema - Gledališče 
Koper 

Iz proračunskih sredstev zagotavljamo sofinanciranje opreme potrebne za delovanje zavoda ter 
za investicijsko vzdrževalna dela na podlagi poziva in prejetega predloga finančnega načrta 
izvajalca. 

OB050-17-0110 Hiša kulture Sv. Anton 
Za izvajanje dejavnosti  v hiši kulture Sv. Anton se zagotavljajo sredstva za nujna investicijsko 
vzdrževalna dela. 

 

1804 Podpora posebnim skupinam 

18049003 Podpora narodnostnim skupnostim 

OB050-06-0025 Investicijski transfer za SSIN 
V okviru postavke se zagotavljajo sredstva za financiranje nabave opreme in investicijskega 
vzdrževanja Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti. 
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1805 Šport in prostočasne aktivnosti 

18059001 Programi športa 

OB050-06-0035 Mestni stadion 
Planirana sredstva so namenjena plačevanju leasing obrokov za izgradnjo nogometnega stadiona  
in atletske stadiona Koper. Višina sredstev je planirana na osnovi veljavnega amortizacijskega 
načrta za odplačilo leasinga. 

OB050-16-0035 Obnova spremljajočih objektov v Žusterni - II. faza 
V letu 2018 je bila zaključena investicija izgradnje javnih sanitarij ob bazenu Žusterna. Ker 
izvajalec E gradnje d.o.o. do končnega obračuna ni dostavil bančne garancije za odpravo napak v 
garancijski dobi, so se za namen garancije zadržala sredstva v višini 12.355 € ob izplačilu zadnje 
izstavljene situacije. Do dostave bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi je 
potrebno sredstva zadržati in jih imeti na razpolago za odpravo morebitnih reklamacij. Za 
odpravo reklamacij je bilo porabljeno v letu 2019 že 1.255,00 €. 

OB050-16-0070 Inv. vzdrževanje športnih objektov in nabava opreme 
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in nabavo opreme so predvidena za zaključek 
spremljevalnih prostorov v športnem parku Dekani (zamenjav stavbnega pohištva, sanacija 
garderobnih prostorov), izvedbo strojnih instalacij v pisarni Olimpijskega bazena Koper, 
zamenjava poškodovanih in dotrajanih ograjnih panelov pri balinarski dvorani, izgradnja 
peskovnika v centru vodnih športov ter nabava nujne opreme za delovanje zavoda za šport. 

Sredstva so namenjena tudi nujnemu intervencijskemu vzdrževanju na javnih športnih objektih. 

OB050-19-0017 Bonifika - poravnava z Intereuropo d.d. 
Sredstva so namenjena plačilu po izvensodni poravnavi med Bonifiko d.o.o. in Intereuropo. 

OB050-19-0023 Izgradnja zahodne tribune na stadionu Bonifika 
Obstoječe montažne tribune ne izpolnjujejo pogojev za igranje mednarodnih tekmovanj UEF-e. 
Izgradnja zahodne tribune z doseganjem normativa stadiona 4500 sedežev, bi omogočala 
organizacijo mednarodnih tekmovanj (U-21 in mlajših). S pripravo projektne dokumentacije 
imamo možnost kandidirati za sredstva, ki jih Nogometna zveza Slovenije namenja izgradnji 
nogometne infrastrukture. 

 

OB050-19-0062 Skate park Koper 
Na območju Bonifike v Kopru, se bo zgradil Skate park v predvideni velikosti cca 1000 m2. 
Poleg Skate parka se bo uredila tudi najbližja okolica z ozelenitvijo, razsvetljavo, mizami in 
klopmi, pitniki in manjši objekt za spravilo orodja in pripomočkov. 

OB050-19-0149 Bazen Žusterna 
Projekt zajema sredstva za sanacijo strojnice olimpijskega bazena v Žusterni in druga nujna 
investicijsko vzdrževalna dela. 
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OB050-19-0159 Plezalna stena 
Športno plezanje je sestavljeno iz treh kategorij (balvani, težavnost in hitrost), ki bodo na 
Olimpijskih igrah sestavljali končni rezultat. V tem trenutku v Sloveniji na enem mestu ni 
pogojev za trening vseh treh kategorij, Plezalni center Koper ima vse prostorske, klimatske in 
logistične pogoje za vzpostavitev Plezalnega Olimpijskega športnega centra. Z izvedeno 
investicijo bi Olimpijski športni center Bonifika Koper razširili status olimpijskega centra še za 
panogo športnega plezanja. Za izvedbo projekta bo občina kandidirala na sredstva iz države in 
druge možne vire. 

 

18059002 Programi za mladino 

OB050-19-0019 Četrtni mladinski center Markovec 
Namen projekta je vzpostavitev prostora za mlade na Markovcu, kjer se že več let izkazuje 
pereča potreba po takem prostoru. 

V zaklonišču na Markovcu bomo z obnovitvenimi deli vzpostavili četrtni center, ki bo deloval v 
popoldanskem in večernem času. 

OB050-19-0158 Večgeneracijski večnamenski objekt ob dvorani 
Bonifika 

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

OB050-19-0186 Nabava opreme in investicijsko vzdrževanje MKT 
Iz proračunskih sredstev zagotavljamo sofinanciranje nabavo opreme potrebne za delovanje 
zavoda ter za morebitna nujna vzdrževalna dela. 

V letu 2020 se zaradi zamakanja predvideva sanacijo strehe nad igralno in dnevno sobo CMK-ja 
in nabava opreme. 

19 IZOBRAŽEVANJE 

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 

19029001 Vrtci 

OB050-06-0006 Investicijsko vzdrževanje v javnih zavodih 
Skladno s programom investicijskega vzdrževanja v vrtcih se v sklopu investicijskega 
vzdrževanja v javnih zavodih izvajajo dela na vseh vrtcih v Mestni občini Koper. V letu 2020 je 
predvidena sanacija tlaka v eni igralnici Vrtca Koper enota Vanganel, sanacija razsvetljave v 
starem delu vrtca Škofije ter druga investicijsko vzdrževalna in intervencijska dela na vrtcih. 

OB050-06-0007 Nabava opreme in igral vrtcev 
V letu 2020 nadaljujemo z obnovo ter vzpostavitev varnih ter sodobnih otroških igrišč ob vrtcih 
v Mestni občini Koper. 
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OB050-15-0038 Vrtec Slavnik - inv. 
V letu 2019 je bil energetsko saniran objekt Vrtca Semedela enota Slavnik, izvedena so bila 
naslednja dela; izolacija in prekritje strehe, izolacija fasada, menjava lesenih oken, postavitev 
skrinov na oknih, sanacija električne instalacija na zunanjosti objekta, sanacija terase ter ravne 
strehe, delno zunanja ureditev. V letu 2020 bodo izvedena dela v notranjosti objekta in sicer; 
sanacija sanitarij, menjava radiatorjev, sanacija električne napeljave, sanacija kanalizacijske 
napeljave, beljenje, brušenje parketov.  S tem bo občina dosegla cilje energetskih prihrankov. 

Projekt bo sofinanciran v skupni višini 366.783,10 € s strani države v okviru ENERGY CARE, 
projekt je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja INTERREG V-A Italija-Slovenija 2014-
2020 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. V letu 2019 331.431,46 €, v letu 2020 
35.351,64 €. 

 

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 

19039001 Osnovno šolstvo 

OB050-06-0008 Nabava opreme in računalnikov 
Planirana sredstva za nabavo opreme in računalnikov za leto 2019 so namenjena za nabavo 
računalniške opreme preko razpisa MIZŠ, ki zagotavlja od 50-62,5% -no sofinanciranje. Iz 
proračuna zagotavljamo zavodom znesek lastne udeležbe. Sredstva za drugo opremo bomo 
namenili šolam, kjer  bo to potrebno zaradi povečanja števila oddelkov. Namenska poraba v 
naslednjih letih bo določena  glede na dejanske potrebe posameznih šol. 

OB050-06-0009 Investicijsko vzdrževanje 
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. V letu 2020 bo izvedena druga faza sanacije kanalizacije ter sanacija električne 
instalacije na OŠ Antona Ukmarja, izveden bo nadstrešek ob telovadnici OŠ Antona Ukmarja, 
sanirano puščanje strehe OŠ Hrvatini, zamenjana guma na hodnikih OŠ Prade ter izvedena druga 
investicijsko vzdrževalna in intervencijska dela na osnovnih šolah. 

OB050-17-0030 Dozidava OŠ Marezige 
Namen dozidave OŠ Marezige je zagotovitev manjkajočih prostorskih potreb na osnovi 
predhodne programske preveritve in pregleda perspektivnega vpisa . 

Dozidava osnovne šole bo izvedena  na severno vzhodni strani obstoječega objekta, etažnosti P + 
1, uporabne kvadrature 890 m2. V dozidanem delu bodo zagotovljeni nujno potrebni manjkajoči 
prostori in sicer sanitarije, knjižnica z multimedijo, štiri matične učilnice in kabineti ter širitev 
jedilnice. 

V letu 2019 je bil izveden javni razpis za izbiro izvajalca za dozidavo OŠ Ivan Babič Jager 
Marezige. Izbran je bil izvajalec VG5 d.o.o., ki je z deli pričel v septembru 2019 in jih bo 
predvidoma zaključil v marcu 2020. Vrednost pogodbe znaša 1.232.660,32  €.  

Do septembra 2020 bo dobavljena in montirana tudi oprema učilnic, s septembrom 2020 bomo 
učenci lahko pričeli s poukom v novem prizidku. 
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Predvideno je tudi sofinanciranje državnega proračuna, ki se  pridobiva na podlagi povabila k 
oddaji načrta porabe za koriščenje dodatnih razpoložljivih sredstev za sofinanciranje investicij, v 
skladu z določili 21. in 23. člena  zakona o financiranju občin v višini 600.000 €. 

OB050-19-0011 Novogradnja prizidka OŠ Dušana Bordona 
Osnovna šola Dušana Bordona se zadnja leta sooča s pomanjkanjem prostora. Določene kabinete 
in prostore so sicer že pred leti preuredili v učilnice in tako zagotovili nemoten potek učnega 
procesa, vendar je potrebna bolj dolgoročna rešitev. To bo zagotovljeno z gradnjo trietažnega 
prizidka. Preveritev programske zasnove OŠ Dušana Bordona izkazuje, da je potrebno zagotoviti 
dodatne 3 učilnice, kabinete, sanitarije in knjižnico. V ta namen se dozida na SV delu obstoječe 
šole prizidek. 

Idejna zasnova je bila usklajena in potrjena, izdelava DGD in pridobitev gradbenega dovoljenja 
je predvidena do konca leta 2019, izgradnja je predvidena v letih 2020 in 2021.  

Z dozidavo bo šola dobila nekaj več kot 500 kvadratnih metrov dodatnih površin v treh etažah. V 
pritličju bo na novo urejena knjižnica, ki bo imela izhod na teraso, v prvem in drugem nadstropju 
pa tri učilnice, od katerih bo ena opremljena za izvajanje pouka gospodinjstva. V prvem 
nadstropju bodo uredili dva kabineta za učitelje ter ločene sanitarije za dečke in deklice. Izbira 
izvajalca se predvideva do poletja 2020, pričetek del v drugi polovici leta 2020 in zaključek del 
skupaj z dobavo in montažo opreme do septembra 2021. 

OB050-19-0014 OŠ Šmarje - izgradnja telovadnice 
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. V letu 2020 se bo zagotovila ustrezna dokumentacija za 
izvedbo investicije. Ocenjena vrednost projekta znaša 1.366.527 €. 

OB050-19-0162 Sanacija objekta OŠ in gimnazije z it. učnim jezikom 
Obnova objekta na Gimnazijskem trgu 7 v Kopru, v katerem delujeta  OŠ Pier Paolo Vergerio il 
Vecchio Koper (oddelki od 6-9 razreda) in Gimnazija Gian Rinaldo Carli, je predvidena v 
obdobju  2020-2025. Investicijo bo financiralo MIZŠ, vodila pa jo bo MOK. V letu 2020 so 
predvidena sredstva za pridobitev projektne dokumentacije. V naslednjih letih je predvideno 
financiranje izvedbe skladno s sredstvi zagotovljenimi v državnem proračunu. 

OB050-19-0168 OŠ Škofije 
V letu 2020  se pristopi k izvedbi natečaja in izdelavi projektne dokumentacije s pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja za novogradnjo Osnovne šole Škofije. V letu 2021 je predviden zaključek 
projektiranja in pridobitev gradbenega dovoljenja, ki mu bo sledila izgradnja. 
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20 SOCIALNO VARSTVO 

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 

20049001 Centri za socialno delo 

OB050-19-0055 Dnevni center za otroke 
Sredstva za leto 2020 so predvidena za dokončanje ureditve prostorov na Gregorčičevi 6 v 
Kopru za zagotovitev prostorskih pogojev za delovanje programa Dnevni center za otroke in 
mladostnike Koper PetKA. 

 

20049002 Socialno varstvo invalidov 

OB050-16-0018 Nakup opreme DDTC BARČICA 
Sredstva za leto 2020 so predvidena za nakup dveh klimatskih naprav. 

 

20049003 Socialno varstvo starih 

OB050-06-0016 Center za pomoč na domu  Mali princ 
Sredstva za leto 2020 so predvidena za nakup dodatnih naprav za priklic pomoči ter druge 
opreme za potrebe izvajanja varovanja na daljavo ter za nakup dodatnega vozila za potrebe 
izvajanja programa Vitica. 

OB050-17-0105 Bivalna enota za osebe z demenco 
Sredstva za leto 2020 so predvidena za morebitno potrebno uskladitev dokumentacije za 
nadaljevanje postopkov pri pristojnem ministrstvu. 

OB050-19-0147 Programi za starejše - medgeneracijski center 
Sredstva za leto 2020 so predvidena za financiranje obnove prostorov Krajevne skupnosti 
Dekani za potrebe izvajanja programov za starejše in medgeneracijskega druženja. To je delež 
sofinanciranja Mestne občine Koper pod pogojem, da bo projekt odobren. Nosilec projekta je 
Dom upokojencev Koper. 

 

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 

OB050-19-0020 Vzdrževanje objekta za brezdomce 
Sredstva za leto 2020 so predvidena za investicijsko vzdrževalna dela ter nakup opreme za 
ureditev prostorov za izvajanje programov za brezdomne osebe. 



 

 59 

OB050-19-0184 Nakup mobilne enote za brezdomce 
Sredstva za leto 2020 so predvidena za nakup mobilne enote za izvajanje programov za 
brezdomne osebe. 
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