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IZVEDENE AKTIVNOSTI MOK 

• V mesecu juniju 2015 smo izvedli 2 JN po PRAGU za študijo: »Priprava 
predloga posebnih usmeritev za prometne vsebine v MO Koper« 

• Študija 1: Izdelava predloga celostne prometne strategije za Mestno 
občino Koper ter priprava predloga prostorskih usmeritev in izhodišč za 
določitev ključnih razvojnih vsebin povezave mest Koper in Buzet. IN 

• Študija 2: Študija trajnostnih in pametnih rešitev upravljanja z mesti 

 

• V mesecu januarju smo izvedli JN za izdelavo študije: »Izdelava 
vsebinskega dela predloga posebnih usmeritev za turistične vsebine v MO 
Koper – 1 del« 

• V mesecu aprilu smo izvedli JN za Izdelavo vsebinskega dela predloga 
posebnih usmeritev za turistične vsebine v MO Koper – 2 del – priprava 
podatkovnih baz… 

• V mesecu decembru (14.12.2015) in marcu (31.3.2016) smo organizirali dva 
Strokovna posveta o pripravi Predloga posebnih usmeritev za prometne 
vsebine za Mestno občino Koper – prvi splošen kot zbiranje predlogov 
ukrepov na vseh 5 strateških stebrih in drugi kot poglobljena debata 
oblikovanja ukrepov na področju kolesarjenja. 

• Organizacija Študijskega potovanja (25.11.2015) - prenos prakse o urejanju 
obale iz Kopra kot primera dobre prakse v Istri izvedene v Kopru  

• Sodelovanje na delovnih srečanjih v: 

• Puli, Ljubljani, Buzetu in Kopru 

• Prisotnost na tiskovnih konferencah v Puli in Ljubljani 

 



KLJUČNI REZULTATI - 

CPS 

V sklopu priprave Predloga 

Celostne prometne študije je 

izdelana analiza, izpostavljena 

problematika in postavljeni cilji in 

strateški stebri ter določeni podrobni 

ukrepi za področje kolesarjenja 

V sklopu Predloga NISO še izdelani 

scenariji, NISO detajlno opisani ukrepi 

in NI opredeljen akcijski načrt. Le to 

bo občina izdelala v nadaljnjih fazah 

razvoja CPS.  

Predlog temelji na tezi, da 

načrtujemo prostor za ljudi, 

kjer je tudi promet in ne 

obratno po zgledu: 

 

F. Kenta: Če načrtuješ prostor za 

promet, dobiš promet in če načrtuješ 

prostor za ljudi dobiš ljudi in javni 

prostor. 



KLJUČNI REZULTATI – 

PREDLOGA POVEZAV KOPER-

BUZET 

V okviru priprave Predloga izhodišč za določitev ključnih razvojnih vsebin povezave mest 
Koper in Buzet, je v celoti izdelana analiza območja, določene so ključne razvojne vsebine 
prometnih povezav mest, kjer se dotikamo tudi turizma vendar samo v sklopih, ki so 
neposredno vezani na prometne povezave. 

 

Predlog je združen s 

predlogi, ki jih je pripravila 

občina Buzet / Grad Buzet v 

eno celovito študijo. 

 



KLJUČNI REZULTATI - 

SCS 

V sklopu priprave Študije trajnostnega upravljanja z mesti, je 

izdelana analiza, podani cilji in ukrepi za trajnostno in 

pametno upravljanje ne zgolj mesta Koper vendar mestnega, 

primestnega in somestnega okolja Mestne občine Koper. 

 

 Mestni občini Koper bo 

izdelana študija služila 

kot osnovna podlaga za 

izvajanje ukrepov 

pametnega upravljanja z 

mestnim, primestnim in 

somestnim okoljem. 

 



KLJUČNI REZULTATI – 

USMERITVE ZA TURISTIČNE 

VSEBINE 

V sklopu izdelave Predloga posebnih usmeritev za turistične vsebine v 
MO Koper je izdelana podrobna analiza, ter izpostavljeni ključni razvojni 
in trženjski izzivi, opredeljena vizija in strateški model s cilji. 

 

Ključno študija zastavlja sledeče: Turizem je močen generator novih 
podjetniških priložnosti – vendar pa so učinki pravi šele takrat, ko je 
okolje v lokalni skupnosti za turizem spodbudno in ko v turizem 
verjame celotna lokalna skupnost. Prvi pogoj (podpora turizmu s strani 
Mestne občine Koper) je vzpostavljen, zato si v novem strateškem 
obdobju zadajamo cilj, da bo turizem postal dobra zgodba za vse – 
prijazna za ljudi, ki tu živijo, uspešna za ljudi, ki tu delajo, in prijetna za 
ljudi, ki ga obiščejo. 

 



FINANČNA KONSTRUKCIJA 

ČRPANJA SREDSTEV  

1. Vmesno poročilo: 

Oddali smo ničelno poročilo: struktura sredstev – zunanji izvajalci, prva 
JN so bila izvedena šele v juliju 2015 in do 31.7.2016 – zaključka prvega 
poročevalskega obdobja še nismo dobili nobenega izdelka in zato tudi 
ni prišlo do črpanja sredstev. 

2. Vmesno poročilo: 

Oddali smo poročilo dne 31.3.2016. Vrednost 2. VP je 74.515,99 € – za 
zunanje izvajalce, kjer smo plačali prve verzije Študije predloga CPS in 
Izdelavo celotne študije SCS in prvi račun za zunanjega izvajalca 
tehnične pomoči. 

3. Zaključno poročilo: 

Ostalo je 78.713,01 €, ki jih smo jih bomo do konca meseca aprila 2016 
počrpali v celoti. Gre za drugi del plačila Študije predloga CPS, plačilo 
izvedbe 2 posvetov, plačilo Študije usmeritve za turistične vsebine 1, 2 
del in za zunanjega izvajalca tehnične pomoči. Večino računov je že 
plačanih, do konca meseca aprila pa bo plačana še priprava baz 
podatkov v višini 20.718,93 €. 

 

 



FINANČNA KONSTRUKCIJA 

ČRPANJA SREDSTEV 

POROČILO NAMEN VREDNOST 

1. VMESNO POROČILO 

  Ničelno poročilo 0,00 € 

SKUPNA VREDNOST    0,00 € 

2. VMESNO POROČILO 

  Plačilo prvega in drugega poročila CPS 27.986,00 € 

  Plačilo celotne študije SCS 41.480,00 € 

  Plačilo prve situacije za tehnično pomoč 5.049,99 € 

SKUPNA VREDNOST    74.515,99 € 

3. VMESNO POROČILO 

  Plačilo zaključnega poročila CPS 11.904,00 € 

  Plačilo moderiranja 2 Posvetov o CPS 1.750,08 € 

  Plačilo prvega poročila študije za turistične vsebine 1 del  34.500,00 € 

  Plačilo baz podatkov - 2.del študije za turistične vsebine  20.718,93 € 

  Plačilo druge in zaključne situacije tehnične pomoči 9.840,00 € 

SKUPNA VREDNOST    78.713,01 € 

opomba: Vsa odprta plačila 3. VP 

bodo izvedena do zaključka projekta     



SODELOVANJE V PROJEKTU 

Vsem projektnim partnerjem se zahvaljujemo za korektno in tvorno sodelovanje. 

Posebna zahvala gre vodilnemu partnerju 
za dobro vodenje projekta. 
 
Osebna misel, ki izhaja iz človeka in družbe ter se šele nato preslika v prostor – 
ISTRO: 
„Kar se sicer tiče mojega splošnega vtisa o  
Istri, pa je po mojem mnenju to kraj oziroma raj “Ištrianov”,  
zgodovinsko multikulturne družbe, ki se z lahkoto poistoveti z drugimi, čeprav 
so jih ravno izkušnje naučile, da so do drugih na začetku izredno nezaupljivi. 
Delavni ljudje, ki so navajeni na težke in skromne življenjske razmere in jim je 
turizem prvič omogočil obilje in razvojni družbeni preskok. Ti ljudje živijo v Istri 
– enotnem geografskem prostoru, ki tudi v percepciji posameznikov, ki v tem 
prostoru živijo, sploh ni ločen na dve državno-pravni ureditvi.“ 
 
Veliko uspeha želim vsem tudi v  
prihodnje….   
   Ivana Štrkalj, koordinatorka projekta  PUT-UP ISTRE 


