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Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper si prizadeva za razvoj in promocijo 
turizma, kulture in kulturne dediščine ter za izvajanje programov in interesnih 
dejavnosti za mlade in druge uporabnike na območju Mestne občine Koper.

Zavod razpolaga tudi z nekaterimi prireditvenimi prostori v Mestni občini 
Koper, ki jih podrobneje predstavljamo na naslednjih straneh. 
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dvorana sv. Frančiška Asiškega
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Martinčev trg, 6000 Koper

Hiša kulture, Sv. Anton 
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Sv. Anton 2, 6276  Pobegi

Pretorska palača
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Pristaniška ulica 1, 6000 Koper



1Protokolarno-prireditvena dvorana sv. Frančiška Asiškega
Protokolarno-prireditvena dvorana sv. Frančiška Asiškega je umeščena v staro mestno jedro 
Kopra, natančneje na Martinčev trg, ki je v bližini trga Brolo in Cankarjeve ulice. 

Objekt je primeren za izvedbo različnih kulturnih, protokolarnih in drugih prireditev. Dvorana 
ima talno in stensko ogrevanje ter hlajenje, sodobno scensko razsvetljavo, ozvočenje in akustične 
elemente.  

V stavbi so tudi manjši garderobni prostor in toaletni prostori. Dvorana je dostopna tudi za 
invalide, v njeni bližini je parkirišče.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Vrste dogodkov in prireditev Koncerti, konference, srečanja, protokolarni dogodki, razstave, 
predavanja, poročni obredi, filmske projekcije

Največje število obiskovalcev 250

Velikost dvorane 26 m (dolžina) x 12 m (širina)

OPREMA V DVORANI

Avdio in video oprema DA

Scenska razsvetljava DA

Projekcijsko platno DA

Oder DA

Govorniški pult DA

Konferenčni stoli DA

Orkestrski stoli DA

Električne omarice DA
Dvorana ima pestro in bogato 
zgodovino. V 13. stoletju je bila 
zgrajena kot cerkev, sredi 18. 
stoletja je bila barokizirana, 
za cerkvene namene pa so jo 
prenehali uporabljati v začetku 
19. stoletja. Med leti 1968 
in 1990 so jo uporabljali kot 

telovadnico Gimnazije Koper. 
Leta 2012 je Mestna občina 
Koper začela z obnovo objekta, 
ki so ga v prenovljeni podobi 

namenu predali leta 2014.



2Hiša kulture, Sv. Anton 
Hiša kulture, Sv. Anton se nahaja v okolici Kopra, v vasi Sv. Anton, na naslovu Sv. Anton 2, 6276  
Pobegi. Je lahko dostopna in v njeni bližini je veliko brezplačno parkirišče.
V stavbi je možno najeti učilnico, dvorano in sejno sobo.

Učilnica in sejna soba sta v 1. nadstropju in sta primerni za izvedbo manjših dogodkov, kot so 
razna predavanja, razstave, delavnice in srečanja, medtem ko je dvorana primerna za izvedbo 
različnih kulturnih in drugih prireditev. Dvoranski prostor se nahaja v pritličju stavbe.
V vseh prostorih je urejeno ogrevanje in hlajenje, pred stavbo je tudi veliko urejeno dvorišče.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Vrste dogodkov in prireditev
Učilnica in sejna soba: delavnice, predavanja, razstave, srečanja; 
dvorana: koncerti, konference, srečanja, razstave, predavanja, 
filmske projekcije

Največje število obiskovalcev Učilnica: 35-40 ljudi, dvorana: 80 ljudi, sejna soba: 30 ljudi

Velikost dvorane Učilnica: 50 m², dvorana: 70 m², sejna soba: 35 m²

OPREMA V UČILNICI

Avdio in video oprema Projektor

Scenska razsvetljava NE

Projekcijsko platno DA

Oder NE

Govorniški pult NE

Konferenčni stoli DA

Mize DA

Električne omarice NE

OPREMA V DVORANI

Avdio in video oprema Projektor

Scenska razsvetljava NE

Projekcijsko platno DA

Oder DA

Govorniški pult NE

Konferenčni stoli DA

Konferenčne mize Po dogovoru

Električne omarice DA

OPREMA V SEJNI SOBI

Avdio in video oprema Projektor

Scenska razsvetljava NE

Projekcijsko platno DA

Oder NE

Govorniški pult NE

Konferenčni stoli DA

Konferenčne mize DA

Električne omarice NE

Hiša kulture je nekdanja šolska stavba, zgrajena leta 1898. Zidali so jo domačini z lastnimi sredstvi, dokončana pa je bila v 
enem letu, nakar se je takoj pričel pouk. V pritličju sta bili dve učilnici, v zgornjem nadstropju pa dve stanovanji za učitelje. 
Pouk je potekal v stavbi tako med prvo svetovno vojno, kot v obdobju fašistične vladavine in kasneje. Med učitelji, ki so 
poučevali na svetoantonski šoli, najdemo kar nekaj znanih, zavednih slovenskih učiteljev, ki so poleg poučevanja opravljali 
tudi narodnobuditeljsko poslanstvo. Zadnjič je bila stavba obnovljena leta 2018 in od takrat so njeni prostori namenjeni 

kulturnim dejavnostim lokalne in širše skupnosti.



3Pretorska palača
Pretorska palača na osrednjem mestnem trgu – Titovemu trgu je ena najbolj znanih palač v Kopru 
in okolici.
Palača je protokolarni objekt Mestne občine Koper. Poleg sej občinskega sveta in protokolarnih 
sprejemov v njej redno potekajo številni posveti, srečanja, okrogle mize, delavnice in predavanja, 
v pritličju pa je sedež Turistično-informacijskega centra, TIC Koper.
V palači je dogodke možno organizirati v sejni in poročni dvorani v prvem nadstropju ali v stari 
lekarni v pritličju objekta. 
Poročna dvorana v prvem nadstropju Pretorske palače je uradni prostor za sklepanje zakonskih 
zvez na območju Upravne enote Koper.
V prvem nadstropju palače so toaletni prostori. V primeru pogostitev pa se lahko uporabi manjši 
servisni prostor, ki je prav tako v prvem nadstropju palače. Invalidom in gibalno oviranim je dostop 
do zgornjega nadstropja omogočen z dvigalom.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Vrste dogodkov in prireditev Konference, okrogle mize, literarni večeri, srečanja, protokolarni 
dogodki, predavanja, poročni obredi

Največje število obiskovalcev Stara lekarna: 40 ljudi, poročna dvorana: 70 ljudi,
sejna dvorana: 80 ljudi

OPREMA V STARI LEKARNI

Avdio in video 
oprema DA

Scenska 
razsvetljava DA

Projekcijsko 
platno DA

LCD – projektor DA

LCD TV DA

Wi-fi DA

OPREMA V POROČNI DVORANI

Avdio in video 
oprema DA

Scenska 
razsvetljava DA

Projekcijsko 
platno DA

LCD – projektor DA

LCD TV DA

Wi-fi DA

Dodatno
Možna izvedba 
pogostitev ali namestitev 
hladno-toplega bifeja.

OPREMA V SEJNI DVORANI

Avdio in video 
oprema DA

Scenska 
razsvetljava DA

Projekcijsko 
platno DA

LCD – projektor DA

Wi-fi DA (+ LAN in WLAN 
povezava z internetom)

Govorniški pult DA

Konferenčni 
stoli DA

V preteklosti je bila Pretorska palača sedež 
podestatov, kapitanov, velikega sveta in 

ostalih mestnih uradov.
Nastala je na mestu dveh starejših hiš iz 
sredine 13. stoletja, ki so bile prej povezane 
z ložo. Stavbo so večkrat obnavljali, 
današnjo podobo je dobila v drugi polovici 
15. stoletja. Na stavbi prevladujejo pozno 
gotsko-renesančni stil in beneška gotika, 
svojo končno podobo pa je palača dobila 

v baroku.



4Taverna
Taverna je današnje ime za nekdanje skladišče soli sv. Marka, ki še danes stoji neposredno ob 
starem koprskem pristanišču, tik ob Pristaniški ulici oziroma neposredno ob koprski promenadi. 

Taverna je odprt večnamenski prireditveni prostor, ki je zlasti v poletnih mesecih primeren za razne 
koncerte, predstave, plesne in pevske nastope, kulinarične prireditve in vrsto drugih dogodkov. 

V objektu so tudi toaletni prostori in previjalnica ter manjši garderobni prostor, ki v času prireditev 
lahko služi tudi kot manjše skladišče. 

Objekt je dostopen tudi invalidom. Najbližje plačljivo parkirišče je od Taverne oddaljeno približno 
50 metrov. 

Taverna je najbolj primerna za dogodke in prireditve od meseca aprila do konca oktobra.

SPLOŠNE INFORMACIJE

Vrste dogodkov in prireditev Zabavne, glasbene, kulinarične, športne

Največje število obiskovalcev 800 (stojišč)

OPREMA V TAVERNI

Prireditveni oder  DA 

Avdio in video oprema DA

Scenska razsvetljava DA

Projekcijsko platno DA

Prireditveni stoli DA

Električne omarice DA

Dostop do vodovodnega 
omrežja DA

Tukajšnji prebivalci so se ukvarjali s solinarstvom že v začetku 12. stoletja in ker je bila sol pomembna surovina za mestno 
gospodarstvo, so za njeno shranjevanje potrebovali tudi glavno skladišče. Taverna je bila vgrajena v koprski obzidni 

plašč, nanjo pa sta se navezovali pristaniška vrata ali vrata sv. Martina na severni in manjša utrdba za zaščito pristanišča 
na južni strani. Solno skladišče je leta 1912 po ukinitvi koprskih solin postalo nepotrebno, zaradi česar so stavbo začeli 

uporabljati za druge namene. V obdobju med vojnama je tržaški arhitekt Ferdinando Forlati stavbo predelal tako, da 
je na morski strani oblikoval razsežne ločne odprtine, v notranjost pa umestil različne lokale. Na zunanje pročelje so 

namestili kvalitetno oblikovano kamnito korito za vodo in beneškega leva z grbom koprskega podestata Nicoloja Capella 
iz leta 1412. Leta 2005 so Taverno temeljito prenovili. 
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