PUT – UP ISTRE
Prostorska ureditev območja – notranjost in primorje Istre
Prostorno uređenje teritorija – unutrašnjost i priobalje Istre

ZAPISNIK / ZAPISNIK
3. sestanek upravnega in tehničnega odbora projekta PUT-UP ISTRA, Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za arhitekturo, Zoisova 12, Ljubljana, 21.04.2016, s pričetkom ob 11:00 uri
3. Sastanak upravnog i tehničkog odbora projekta PUT-UP ISTRE, Sveučilište u Ljubljani, Fakultet
za arhitekturu, Zoisova 12, Ljubljana, 21.04.2016, s početkom u 11:00 sati

Sestanek partnerjev projekta PUT-UP ISTRE, je bil organiziran s strani projektnega partnerja Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, dne 14.3.2016, s pričetkom ob 11:00 uri. Na sestanku so bili
prisotni posamezni predstavniki partnerjev (glej prilogo: lista prisotnosti).
Na začetku sestanka je vodja projekta ga. Ingrid Paljar, direktorica Zavoda za prostorsko ureditev
Istrske županije pozdravila udeležence. V kratkem nagovoru je poudarila, da se projekt bliža koncu in
s tem bo tretje, zaključno finančno obdobje kmalu končano. Zadnji delovni dan projekta je tako petek,
29.4.2016. Omenjena je bila opravljena kontrola OU/STS na kraju samem v Puli ter pozitivno poročilo
o ex post evaluaciji. Govora je bilo tudi o samem zaključku projekta.
Sledila je predstavitev in razprava, ki jo je vodila Latinka Janjanin. Izpostavila je predvsem dva datuma
in sicer: datum oddaje 3. finančnega oziroma zaključnega poročila partnerjev, 31.5.2016 ter uradni
zaključek projekta, 01.10.2016. Sledilo je krajše poročilo o kontroli OU/STS, ki jo je pri vodilnem
partnerju opravila ga. Tereza Černigoj in o Ex Post evaluaciji, ki je bila opravljena s strani pogodbenega
podjetja, Projekt jednako razvoj d.o.o. iz Zagreba. V nadaljevanju so bile predstavljene še do sedaj
izvedene aktivnosti na ravni celotnega projekta in doseganje zastavljenih ciljev glede na prijavo
projekta. Diskusija je tekla okoli Študije prostorskih usmeritev in izhodišč za določitev ključnih
razvojnih vsebin povezave mest Koper in Buzet (Koper, Buzet). Ta je glede na prijavo projekta sedaj
združena v eno poročilo, manjkajo le še zaključni popravki, ki jih ureja Mesto Buzet. Glede brošure in
letakov je Slavko Mezek poudaril, da so le ti v tiskarni in naj bi bili, vsaj slovenska različica, nared za
jutrišnjo press konferenco v Ljubljani.
Sledile so posamezne predstavitve projektnih partnerjev. Vsak partner je po delovnih sklopih
predstavil izvedene aktivnosti, finančno stanje in morebitne predvidene aktivnosti do zaključka
projekta.
Predstavitve so potekale po seznamu navedenem v dnevnem redu. Aktivnosti in finančno konstrukcijo
Mestne občine Koper je predstavila Ivana Štrkalj. Poročilo o izvedenih aktivnostih in finančno poročilo
za Mesto Pula je predstavila Karmela Maren. Slavko Mezek je predstavil delovanje RRC Koper, Alenka
Fikfak partnerja Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za arhitekturo ter Meri Vivoda poročilo o aktivnostih
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in finančnem stanju partnerja Mesta Buzet.

Drugi del, pa je bil namenjen predvsem razpravi o koriščenju preostalih finančnih sredstev, predvsem z
vidika še neporavnanih računov, ki morajo biti plačani do 29.4.2016. Sledil je še dogovor o pripravi
krajših predstavitev za petkovo press konferenco v Ljubljani. Dogovorjeno je bilo, da projekt v splošnem
predstavi ga. Ingrid Paljar, nato pa vsak izmed partnerjev predstavi svojo vlogo in delo v skladu s
pripravljeno brošuro. Izpostavljena je bila težava prisotnosti medijev, ki so zelo neodzivni. Kljub
številnim razposlanim pozivom in klicanju se na vabilo odzovejo le redki novinarji.
Pred zaključki je pogovor tekel le še o obisku partnerjev na press konferenci v Buzetu dne 27.04.2016.
Ljubljana, 25.04.2016
Zapisnik sestavil:
Miha Konjar
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo
Ljubljana
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