ZAPISNIK
s sestanka projektnih partnerjev, strokovne delovne skupine, upravnega in tehničnega odbora
projekta PUT-UP ISTRE

Sestanek je bil v Komunalni palači v Puli, Forum 1, dne 20. julija 2015. ob 10:00 ur.
Na sestanku je bilo navzoče 30 predstavnikov projektnih partnerjev, strokovne delovne
skupine, upravnega in tehničnega odbora projekta v skladu s popisnim seznamom v prilogi,
ki je sestavni del tega zapisnika.
Na samem začetku sestanka so navzoče pozdravili, kot predstavnik vodilnega partnerja
(Zavod za prostorsko ureditev Istrske županije), voditeljica projekta Ingrid Paljar, ter kot
predstavnika Mesta Pula, kot mesta domačina, namestnica župana Elena Puh Belci in voditelj
Upravnega oddelka za prostorsko ureditev Giordano Škuflić.
Dnevni red je bil sestavljen od štirih ločenih celot, kot je bilo predvideno v vabilu, ki je
poslano vsem partnerjem projekta. Dnevni red je v prilogi in je sestavni tega zapisnika.
Prvi del se nanašal na projektne partnerje Mesto občino Koper (PP2) in Mesto Pula (PP3)
s ciljem prenosa dobre prakse iz Kopra glede prostorske ureditve obale, v skladu z
definiranimi projektnimi dejavnostmi. Voditeljica Odseka za prostorsko načrtovanje in
graditeljsko dediščino Mesta Pula, Ingrid Bulian, je v kratkih črtah podala definirane cilje,
potrebe in želje Mesta Pula glede načrtovanja prostorske ureditve pulske rive ter je prepustila
besedo kolegom iz Mestne občine Koper. Predstavniki Mestne občine Koper so prikazali
lastno študijo prostorske ureditve obale mesta Koper (grafični del študije, potrebni pravni
akti, udeleženci študije, formiranje projektne skupine in celotna pot do izdelave študije). Po
končani predstavitvi je sledila kratka razprava in vprašanja udeležencev sestanka.
Predstavnica PP3, Ingrid Bulian, je opisala proces vključevanja relevantnih udeležencev v
izdelavo razvojne zasnove rešitve pulske rive ter način javnega razpisa za pridobitev
predloga. Voditelj Upravnega oddelka za prostorsko ureditev Giordano Škuflić je pojasnil
navzočim obstoječo lokalno težavo z ureditvijo pulske rive in konservatorjev ter je prosil
pojasnilo slovenskih kolegov o morebitnih podobnih težavah v Kopru.
Druga točka dnevnega reda je vsebovala predstavitev delovne verzije spletnih strani
projekta PUT-UP ISTRE. Predstavitev je vodil predstavnik FWD Grupe Aleks Aćimović kot
izvršitelj storitve, ki ga je izbral vodilni partner za izdelavo spletnih strani. Predstavnik FWD
Grupe je poudaril, da bi, po dostavi vseh materialov, spletna stran lahko bila dokončana do
27. julija 2015. Poleg tega so informatiki poudarili, da bi logotip moral biti v vektorskem
formatu zaradi lažjega postavljanja na strani. Dogovorjeno je, da se na nove spletne strani
projekta postavijo kontakti vseh zunanjih sodelavcev vseh projektnih partnerjev. Voditeljica
projekta Ingrid Paljar je zaprosila vse partnerje, da v roku do 28. julija 2015 pošljejo

vodilnemu partnerju seznam nazivov vseh relevantnih dokumentov in povezav za projekt
zaradi postavljanja na spletne strani. Prav tako, skupaj s partnerji je definirana grafična karta
področja raziskovanja, ki bo postavljena na nove spletne strani.
Po dveh točkah je sledila odmor za kavo v času od 12:05 do 12:35.
Po odmoru za kavo je bil sestanek članov strokovne delovne skupine z zunanjimi
strokovnimi sodelavci posameznih projektnih partnerjev. Na tem sestanku je vsak od
partnerjev v kratkem prestavil dosedanje dejavnosti in naloge projekta. Sociolog Vladimir
Lay, zunanji sodelavec – sociolog, katerega ga je izbral vodilni partner za izdelavo
"Demografsko-sociološke analize na podlagi empiričnega raziskovanja", je omenil, kako bo
vprašalnik za sociološko raziskovanje popolnoma končan do 28. julija 2015. leta in v skladu s
tem poslan vodilnemu partnerju projekta. Koordinator skupnega koncepta razvoja Istre
Dragan Radolović, ki ga je izbral vodilni partner, je predlagal predstavitev skupne
metodologije raziskovanja in prikaza zaradi lažje sinteze in enotnosti rezultatov in prikaza.
Predstavniki URBING d.o.o. za posle prostorske ureditve in varovanja okolja, ki ga je izbral
vodilni partner za storitev izdelave študije "Koncept prostorskega razvoja Istre – raziskovanje
pet vsebinskih sklopov", so predlagali novi sestanek članov strokovne delovne skupine s
prikazom metodologije izdelave v septembru. Prav tako je poudarjeno, kako se bosta koncept
prostorskega razvoja Istre in raziskovanje problematike izdelave študije opravila z vidika
prostorskega načrtovanja, ne pa sektorskega raziskovanja. Dogovorjeno je, da bo novi
sestanek Strokovne delovne skupine 28. septembra 2015. pri projektnem partnerju Fakulteta
za arhitekturo (PP5) v Ljubljani.
Zadnja točka dnevnega reda je bil sestanek Upravnega in Tehničnega odbora projekta.
Glede na to, da projekt še vedno ni vpisan v modul za vnos podatkov (ISARR), nihče od
partnerjev še ni poskušal vnašati informacije v informacijski sistem. Strokovna svetnica za
implementacijo projekta Latinka Janjanin je pojasnila pogoje in roke prvega poročanja na
projektu. Predstavnica projektnega partnerja Regionalnega razvojnega centra Koper je
predstavila dve varianti logotipa projekta, s katerimi se predstavniki PP5 Fakulteta za
arhitekturo iz Ljubljane niso strinjali. Po kratkem pogovoru, so predstavniki Fakulteta za
arhitekturo iz Ljubljane narisali "draft" verzijo logotipa, ki ga bo Regionalni razvojni center
Koper dokončal do 25. julija 2015. Projektni partner Fakultet za arhitekturo iz Ljubljane je
iskal spremembo lastnega proračuna projekta oziroma prestavljanje 9.000,00 evrov s pozicije
stroškov osebja na pozicijo stroškov zunanjih storitev, za kar je treba poslati uradno zahtevo.
Vodilni partner bo po sprejemu uradne zahteve pridobil soglasnost vseh projektnih partnerjev
preden pošiljanja zahteve proti Skupnem tehničnem partnerstvu (ZTT). Prav tako je
svetovano vsem projektnim partnerjem, da v roku 7 dni od sestanka popravijo svoje
proračune, kako se zahteve za spremembo proračuna proti ZTT-ju več ne bi ponavljale.
Potrjen je novi sestanek Upravnega odbora projekta za april 2016. kot je navedeno v GANTT
diagramu, ki je sprejet na Kick-off meetingu pri projektnem partnerju (PP6) v Buzetu dne 20.
maja 2015.

Sestanek je končal ob 14:20 uri.
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