
 
 

MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA 

 

  Občinski svet - Consiglio comunale 

 

            

                                Verdijeva ulica - Via Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija       
                                                      Tel. +386 05 6646 382    Fax +386 05 6271 602 

 

 
Z A P I S N I K  

 
20. seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 20. aprila 2017 ob 
16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. 
 
Sejo je vodil ALBERTO SCHERIANI, podžupan. 
 
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI:  
 
ALBERTO SCHERIANI, podžupan je ugotovil: 
 

- da je od 33 članov Občinskega sveta prisotnih 31 članov, in sicer: 
  
Jani Bačić, Peter Bolčič, Polka Bošković, Aleš Bržan, Vilij Bržan, Karin Felicijan Glamočić, 

Olga Franca, Damian Fischer, Mojca Hilj Trivič, Igor Hrvatin, Ingrid Kocjančič, Marko 

Kocjančič, Darija Krkoč, Milojka Lahajnar – Špacapan, Marin Marasovič, Tina Mojškerc, Anja 

Pečič, Slobodan Popović, Nevijo Pucer, Kristina Radovčić, Alberto Scheriani, Tomaž Slavec 

Mario Steffè, Barbara Strmole, Tjaša Škerlič, Marko Štrkalj, Maja Tašner Vatovec, Bojan 

Tavčar, Narciso Urbanaz, Vlasta Vežnaver  in Dragica Vrkič Kozlan.  

 

Odsotnost so opravičili: Milivoj Čotar in  Patrik Peroša. 

 
Ker je za sklepčnost Občinskega sveta potrebna prisotnost večine članov, to je 17 članov, je 
predsedujoči ugotovil, da je Občinski svet sklepčen. 
 
Na seji so bili prisotni: Sabina Mozetič, direktorica občinske uprave, vodje uradov občinske 
uprave, predstavniki Službe za odnose z javnostmi, predstavniki Službe za občinski svet in 
novinarji. 
 

XXX 
 

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA: 
 
Predlog dnevnega reda so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Zaradi tehničnih težav z glasovalno napravo je predsedujoči sejo prekinil za 5 minut. 
 

X X X 
 
Pred nadaljevanjem seje je bila ponovno preverjena prisotnost. Prisotnih je bilo 29 članov 
Občinskega sveta. 
 



Zaradi tehničnih težav z glasovalno napravo je predsedujoči odločil, da bo ugotavljanje 
navzočnosti in glasovanje potekalo z vzdigovanjem rok in kartončki. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 28 za, 0 proti) naslednji 
 

d n e v n i   r e d : 
 

1. Potrditev zapisnika 19. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 
30/3-2017  
 

2. Predlog za podelitev priznanj Mestne občine Koper »Priznanje 15. maj« in »Priznanje 
z veliko plaketo« za leto 2017 
 

3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o  prostorskih ureditvenih 
pogojih za obalno območje Žusterne – prva obravnava s predlogom za skrajšani 
postopek  
 

4. Predloga odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Lama-Dekani« - prva 
obravnava 
 

5. Letno poročilo o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih iz akcijskega načrta Lokalnega 
energetskega koncepta Mestne občine Koper za leto 2016 in plan za izvajanje 
aktivnosti v letu 2017 

 
6. - Predlog zaključnega računa proračuna Mestne občine Koper za leto 2016 

- Poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2016 
 

7. Predlog poslovnega in finančnega poročila Javnega stanovanjskega sklada MOK za 
leto 2016 
 

8. Predlog sklepa o imenovanju  revizorja za poslovno in finančno poročilo  JSS MOK  za 
leto 2017 
 

9. Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma  o organizaciji predšolske vzgoje v italijanskem 
jeziku na območju Občine Ankaran 

 
10. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
11. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta 

 
 

Ad 1 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE 
KOPER Z DNE 30/3-2017  

 
Predlog zapisnika so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE POTRDIL (31 prisotnih – 29 za, 0 proti) zapisnik 19. redne seje 
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 30. marca 2017 v predloženem besedilu. 
 



Ad 2 
 

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ MESTNE OBČINE KOPER »PRIZNANJE 15. 
MAJ« IN »PRIZNANJE Z VELIKO PLAKETO« ZA LETO 2017 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
Marko Štrkalj, predsednik Komisije za priznanja in nagrade 

 
Razpravljali so: Maja Tašner Vatovec, vodja Kluba članov ZL, Olga Franca, Ingrid Kocjančič, 
Jani Bačić, Mojca Hilj Trivič, Polka Bošković, Igor Hrvatin, člani Občinskega sveta in Marko 
Štrkalj, predsednik Komisije za priznanja in nagrade 
 
Občinski svet JE SPREJEL naslednje  

 
S K L E P E 

 
1. Priznanje Mestne občine Koper - "Priznanje 15. maj" se podeli: 
 

- DUŠANU MILENKOVIČU za njegovo dolgoletno odgovorno in predano delo na 
področju športa, zlasti nogometa ter za izjemen prispevek pri razvijanju in 
vključevanju obrti v razvoj občine (31 prisotnih – 19 za, 2 proti) 

 
 
2. Priznanje Mestne občine Koper - "Priznanje z veliko plaketo" se podeli: 
 

- ANGELI LAMPE za njeno dolgoletno, požrtvovalno in nesebično delo pri skrbi in 
zagotavljanju pogojev za izboljšanje kvalitete bivanja in življenja otrok s posebnimi 
potrebami  (31 prisotnih - 30 za, 0 proti) 

 

Ad 3 
 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O  PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA OBALNO OBMOČJE ŽUSTERNE – PRVA OBRAVNAVA S 

PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za okolje in prostor, 
- Odboru za krajevno samoupravo in   
- Statutarno-pravni komisiji. 

 
 
POROČEVALEC:  
 

- kot predstavnik predlagatelja 
GEORGI BANGIEV, vodja Urada za okolje in prostor 

 



Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (31 prisotnih – 31 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
1. Sprejme se Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o  prostorskih 

ureditvenih pogojih za obalno območje Žusterne – prva obravnava. 
  

2. Predlagatelj naj pripravi besedilo predloga odloka za drugo obravnavo.  
 
 
Glede na to, da je predlagatelj odloka predlagal, da Občinski svet takoj nadaljuje z 
drugo obravnavo, je Občinski svet SPREJEL (31 prisotnih – 31 za, 0 proti)  
 

SKLEP 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga 
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o  prostorskih ureditvenih pogojih za 
obalno območje Žusterne. 
 
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče. 
 
 
Občinski svet JE SPREJEL (31 prisotnih – 31 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o  prostorskih ureditvenih 
pogojih za obalno območje Žusterne v predloženem besedilu. 
 
 

Ad 4 
 

PREDLOGA ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU 
»LAMA-DEKANI« - PRVA OBRAVNAVA 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za okolje in prostor,  
- Odboru za krajevno samoupravo in  
- Statutarno-pravni komisiji. 

 
POROČEVALEC:  
 

- kot predstavnik predlagatelja 
GEORGI BANGIEV, vodja Urada za okolje in prostor 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 27 za, 0 proti) naslednji  

 



S  K  L  E  P 
 

1. Sprejme se Predloga odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
»Lama-Dekani« - prva obravnava 
 

2. Predlagatelj naj pripravi besedilo predloga odloka za drugo obravnavo.  
 

Ad 5 
 

LETNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IN NJIHOVIH UČINKIH IZ AKCIJSKEGA 
NAČRTA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA MESTNE OBČINE KOPER ZA 

LETO 2016 IN PLAN ZA IZVAJANJE AKTIVNOSTI V LETU 2017 
 

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za okolje in prostor  
 
 

POROČEVALEC:  
 

- kot predstavnik predlagatelja 
GEORGI BANGIEV, vodja Urada za okolje in prostor 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 29 za, 0 proti) Letno poročilo o izvedenih 
ukrepih in njihovih učinkih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta 
Mestne občine Koper za leto 2016 in plan za izvajanje aktivnosti v letu 2017 v 
predloženem besedilu. 
 

Ad 6 
 

PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE KOPER ZA 
LETO 2016 

in 
POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM v 

LETU 2016 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo  
 

- Vsem odborom,  
- Komisiji za vprašanja italijanske narodnosti in 
- Statutarno-pravni komisiji. 
 

Gradivo je bilo posredovano Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti, ki je podala 
pozitivno mnenje. 
 
Gradivo je obravnaval tudi Nadzorni odbor. 

 
 
 



POROČEVALKI: 
 

- kot predstavnici predlagatelja  
ORJELA BORDON iz Urada za finance in računovodstvo in 
MELITA OSVALDIČ, vodja Urada za nepremičnine. 

 
V razpravi so sodelovali: Tomaž Slavec, Olga Franca in Polka Bošković, člani Občinskega 
sveta ter Orjela Bordon iz Urada za finance in računovodstvo. 
 
 
Občinski svet JE SPREJEL (31 prisotnih – 27 za, 0 proti)  naslednji  
 

S  K  L  E  P 
 
Sprejme se zaključni račun proračuna Mestne občine Koper za leto 2016 v 
predloženem besedilu.  
 
 
Občinski svet SE JE SEZNANIL (31 prisotnih – 26 za, 0 proti)  s Poročilom o realizaciji 
načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2016. 
 

Ad 7 
 

PREDLOG POSLOVNEGA IN FINANČNEGA POROČILA JAVNEGA 
STANOVANJSKEGA SKLADA MOK ZA LETO 2016 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo:  
 

- Odboru za finance in gospodarstvo 
 
 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
IGOR FRANCA, pomočnik direktorja Javnega stanovanjske sklada Mestne 
občine Koper 

 
Razpravljali so: Ingrid Kocjančič, vodja Kluba članov SMC, Aleš Bržan, Olga Franca in Polka 
Bošković, člani Občinskega sveta ter Igor Franca, pomočnik direktorja Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne občine Koper 
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 16 za, 8 proti) naslednji 
 

S  K  L  E  P 
 

Sprejme se Poslovno in finančno poročilo Javnega stanovanjskega sklada Mestne 
občine Koper za leto 2016 v predloženem besedilu.  
 



Ad 8 
 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU  REVIZORJA ZA POSLOVNO IN FINANČNO 
POROČILO  JSS MOK  ZA LETO 2017 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
IGOR FRANCA, pomočnik direktorja Javnega stanovanjskega sklada Mestne 
občine Koper 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 29 za, 0 proti) Sklep o imenovanju  revizorja 
za poslovno in finančno poročilo  JSS MOK  za leto 2017 v predloženem besedilu. 
 

Ad 9 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI SPORAZUMA  O ORGANIZACIJI PREDŠOLSKE 
VZGOJE V ITALIJANSKEM JEZIKU NA OBMOČJU OBČINE ANKARAN 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za družbene dejavnosti in  
- Komisiji za vprašanja italijanske narodnosti  

 
Gradivo je bilo posredovano Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti, ki je podala 
pozitivno mnenje. 
 
 
POROČEVALEC:  
 

- Kot predstavnik predlagatelja 
TIMOTEJ PIRJEVEC, vodja Urada za družbene dejavnosti in razvoj 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (31 prisotnih – 31 za, 0 proti) Sklep o potrditvi sporazuma  
o organizaciji predšolske vzgoje v italijanskem jeziku na območju Občine Ankaran v 
predloženem besedilu. 

 



Ad 10 
 

PREDLOGI KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli neposredno na seji. 
Prejeli so: 
 

- Predlog sklepa v zvezi s podajo soglasja k imenovanju direktorice  javnega 
zavoda Obalne lekarne Koper 
 

- Predlog sklepa o imenovanju članic Sveta Javnega zavoda Obalne lekarne 
Koper in  
 

- Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta Javnega zavoda Gasilska   
            brigada Koper 
 
 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja  
IGOR HRVATIN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja. 

 
Razpravljali so: Olga Franca, Aleš Bržan in Polka Bošković, člani Občinskega sveta ter Igor 
Hrvatin, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter Timotej 
Pirjevec, vodja Urada za družbene dejavnosti in razvoj. 
 
I. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (31 prisotnih – 20 za, 3 proti) naslednji   
 

S K L E P 
 
Občinski svet Mestne občine Koper NE DAJE soglasja k imenovanju mag. Katje 
Gombač Aver, mag. farm., roj. 28.11.1975, iz Ankarana, Ivančičeva cesta 4d, za 
direktorico javnega zavoda Obalne lekarne Koper.  
 
II.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 20 za, 1 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Za članici Sveta javnega zavoda Obalne lekarne Koper se imenujeta: 
 

- Nataša Likar, Koštabona 4B, Šmarje in 
- Tjaša Škerlič, Kampel 90, Koper. 

 
III.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 18 za, 0 proti)  naslednji 
 

S K L E P 
 
Za člane Sveta javnega zavoda Gasilska brigada Koper se imenujejo: 



 
- Vilij Bržan, Marezige 76, Marezige 
- Ivan Pavlič,  Sv. Anton, Tomažiči 11, Pobegi 
- Slobodan Popovič, Ulica Generala Levičnika 60/g, Koper 
- Angel Šav, Ulica Generala Levičnika 48, Koper 

 
 

Ad 11 
 

VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 
 
Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE: 
 
OLGA FRANCA, članica Občinskega sveta: 
 
Poleg pisnih vprašanj, ki jih vlagam, apeliram in predlagam, da se odpre javni  WC na tržnici. 
Prihaja sezona, 1. maj, je turizem in od 10. zvečer je javni WC v Taverni zaprt. Ponovno 
apeliram, dajmo biti razumski in gremo turizmu naproti. Hvala.  
 
PISNO:  
 
Spoštovani, 
 
v skladu s Poslovnikom Mestnega sveta Mestne občine Koper (MOK) vlagam svetniška 
vprašanja in prosim za celovite odgovore.  
 

1. POŽAR V ČRNOTIČAH IN OKOLICI AVGUSTA 2016 
 

Poveljnik Gasilske brigade Koper (GB ) gospod Vilij Bržan je na seji občinskega sveta 30. 3. 
2017 pojasnil, ob sprejemu letnega poročila  dela GB Koper za leto 2016, da je navedeni 
požar povzročil največjo škodo doslej v Sloveniji, da je bilo v gašenje vključeno približno 
1.000 gasilcev iz vse Slovenije. Pojasnil je tudi, da v avgustu 2016 ni bila razglašena visoka 
stopnja požarne ogroženosti v MO Koper, niti na strani odgovornih v državi in sicer iz 
razloga, ker po razglasitvi je potrebno izvajati protipožarne ukrepe in ti ustvarijo stroške.   
 
Zanima me, katere aktivnosti je izvajala MOK in GB Koper, da bi avgusta 2016 bila 
razglašena visoka stopnja požarne ogroženosti. Kateri podatki so bili na razpolago za 
razglasitev , kdaj in zakaj ni bilo razglasitve? Katere aktivnosti je doslej MO Koper in GB 
Koper izvršila, da bi Slovenske železnice izdelale in sprejele ELABORAT ukrepov pred 
požarno ogroženostjo, skladno z  6. odstavkom 3. člena Pravilnika o ukrepih varstva pred 
požarom v požarnovarnostnem pasu železniške proge, na tirnih vozilih in na tirnih vozilih z 
odprtim kuriščem (Ur. L. RS, št. 63/13)?  Ali je MOK ali GB Koper sprožila kakšne postopke v 
zvezi z odgovornostjo Slovenskih železnic za navedeni požar z ogromno škodo? Ali bi 
morala MOK razglasiti sama visoko stopnjo požarne ogroženosti? 

 
2. UREDITEV SPLETNIH STRANI KRAJEVNIH SKUPNOSTI  

 
Na podlagi krajše analize spletnih strani krajevnih skupnosti sem ugotovila, da ima KS Koper 
center (http://koper-center.si/ ) urejeno spletno stran,  prav tako KS Žusterna 
(http://www.zusterna.si/) , ki pa nima objavljenih  zapisnikov sej sveta, je pa edina KS z 
urejeno povezavo s spletno stranjo MOK .  KS Dekani (http://dekani.si/krajevna-skupnost )  
neredno objavlja zapisnike sej (ti so nepodpisani), krajevna skupnost  Škofije (http://www.ks-
skofije.si/) ima urejeno spletno stran,  

http://koper-center.si/
http://www.zusterna.si/
http://dekani.si/krajevna-skupnost
http://www.ks-skofije.si/
http://www.ks-skofije.si/


 
in redno objavlja zapisnike sej sveta ter vsa vabila,  sporočila za javnost….   Krajevna 
skupnost Hrvatini (http://www.hrvatini.si/ )    neredno objavlja zapisnike sej  ( za 2016 so 
objavljeni, za 2017 pa ne. Druge KS nimajo svoje spletne strani. 
 
S spletne strani MOK imajo krajani dostop do urniku KS in e-pošti, ne pa tudi do spletne 
strani KS, če ta obstaja. Izjema je samo KS Žusterna.  Po zakonu mora imeti vsaka oseba 
javnega prava krajanom dostopen katalog informacij javnega značaja, ter odgovorno osebo,  
bodisi na spletu, bodisi na oglasni tabli ali kako drugače.  Tega nima nobena KS. 
 
Predlagam, da MOK:  
 

1. na spletni strani MOK urediti dostop do spletnih strani KS,  
2. priporoči  vsem KS, da oblikujejo katalog informacij javnega značaja, ki je lahko 

objavljen tudi na spletni strani MOK, če KS nima lastne spletne strani. 
 

Menim, da je MO Koper dolžna posredovati pri KS, ki slednjega niso uredile na ustrezen 
način ter pri tem tudi finančno pomagati. Potrebno je tudi izobraziti tajnice oz. odgovorne 
osebe, saj na primeru KS Dekani lahko trdim, da področja informacij javnega značaja ne 
poznajo dovolj in izvajajo zahtevke velikokrat neustrezno.  
 
Ker so KS pod okriljem MO Koper ni primerno, da strokovne službe MO Koper to področje 
prepuščajo samovolji KS in ostaja neurejeno, neugledno in v nasprotju z zakonodajo.  
 

3. NAMESTITEV BEGUNCEV V MO KOPER 
 

Zanima me katere aktivnosti so potekale skladno s sklepi izredne seje občinskega sveta  z 
dne 18. 3. 2017 v času od izredne seje do danes. Kolikokrat se je sestala komisija za 
reševanje problematike beguncev in katere sklepe je sprejela. Ali bodo za begunce 
namenjena tudi stanovanja JSSK, po katerem pravilniku in kdo bo o tem odločal?  

 
4. OTROŠKO IGRIŠČE V DEKANIH  

 
V odgovorih na vprašanje ureditve igrišča ste v preteklosti odgovorili, da bo otroško igrišče 
sodobneje urejeno, da bo pesek zamenjan z ustrezno plastično maso. Ker do danes se 
zadeva ni uredila, sprašujem, zakaj ni premika in kdaj bo. Otroško igrišče je potrebno tudi 
ograditi, saj ni varno iz vidika bližnje ceste, kakor tudi ne zaradi obiskov mačk in psov, ki 
onesnažujejo igrišče.   
 

5. NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MO 
KOPER 
 

Iz medijev smo bili obveščeni, da JSSK kupuje elitne, nadstandardne poslovne prostore za 
800.000 EUR od Istrabenza. Zanima me, katere aktivnosti so potekale v zvezi z nakupom, ali 
je sklenjena pogodba, plačana kupnina, koliko znaša kupnina in koliko znašajo vsi stroški v 
zvezi z nakupom. Kakšna je površina poslovnih prostorov in kaj predstavljajo poslovni 
prostori glede normativa na posameznega uslužbenca, ki je predpisan za javno upravo.  

 
6. NAKUP OBRAMBNEGA STOLPA GLEM  

 
Zanima me, katere aktivnosti so bile s strani MO Koper izvršene vse od javne dražbe dalje. 
Kateri finančni izdatki so nastali, komu so bili plačani, kdaj ter komu. Ali MO Koper pripravila 
ali je v pripravi strategija upravljanja s tem protokolarnim objektom v obliki elaborata in bo 
občinski svet o tem seznanjen? V katero javno gospodarsko službo se bo objekt uvrstil? 
 

http://www.hrvatini.si/


7. STRATEGIJA REŠEVANJA PROSTORSKIH STISK OSNOVNIH ŠOL V MO 
KOPER 
 

Že dlje časa smo priča prostorskim stiskam na več osnovnih šolah in vrtcih v MOK. 
Sprašujem, ali ima MOK strategijo reševanja za posamezno šolo oz. vrtec, kje je dokument 
za vpogled in kakšna je njegova vsebina? Obstajajo izračuni ekonomičnosti sanacij ali 
gradnje novih objektov iz stroškovnega in vseh drugih vidikov? 
 

8. PROJEKTI ZA KANALIZACIJO 2017 
 
Zanima me strategija razvoja kanalizacijskega omrežja v MOK. Kje je dokument na vpogled, 
kaj obsega in kaj predvideva za področja, kjer kanalizacijsko omrežje ni v načrtih.  
V načrtu razvojnih programov so v postavki OBO050-11-0027 Projekti za kanalizacije 
predvideni odhodki 10.000 EUR. Za katera območja, natančnejše za katera hišne številke je 
predvidena izgradnja kanalizacije v letu 2017 oz. je predvidena izdelava projektov? 
 

9. NEZASEDENA STANOVANJA JSSK  
 

Prosim za seznam nezasedenih (prostih) stanovanj na dan 31. 12. 2016 in na tekoči datum. 
Zaradi katerih razlogov so stanovanja nezasedena in kakšna je strategija JSSK s temi 
stanovanji?  
 

10. NAKUP KARAVLE NA PLAVJAH 
 

V načrtu razvojnih programov: =B050-16-0007 Ureditev karavle Plavje je predviden odhodek 
20.000 EUR. Zanima me, za kakšno aktivnost je planiran odhodek, kaj je že izvršeno in 
komu je bilo nakazano plačilo stroškov? Kakšna je dokončna strategija MOK za ta objekt, 
torej zanima me, ali bo namenjena za dom za starejše in dementne osebe MOK?  

 
11. SPREMEMBA STATUTA IN POSLOVNIKA OBČINSKEGA SVETA MOK 

 
MOK bi morala do 31. 12. 2016 pripraviti spremembe Statuta in Poslovnika občinskega sveta 
MOK. Ponovno sprašujem, kdaj bo naloga izvršena in bosta akta uvrščena na dnevni red 
seje OS? 
 

12. NAČRT DELA NADZORNEGA ODBORA MOK ZA LETO 2017 
 

Skladno s Statutom MOK, poslovnikom NO in drugimi zakonskimi podlagami bi moral 
občinski svet prejeti načrti dela NO in poročilo za leto 2016. Zanima me, kdaj bomo prejeli 
navedene dokumente? 
 

13. POKRITJE KOPRSKE TRŽNICE 
 

Vprašanje glede pokritja koprske tržnice sem postavila na 18. Redni seji 23. 2. 2017. Iz  
odgovora, ki ste ga podali,  ni razvidno, da bi bilo pokritje v planu prihodnjih investicij MOK. 
Zato sprašujem: 

- katere aktivnosti je v zadnjih desetih letih vodila MOK v zvezi s projektom pokritja 
koprske tržnice, 

- kateri dokumenti so izdelani, kdo jih je izdelal in kakšni so bili stroški, 
- ali ima MOK pridobljene izjave oz. pisna mnenja posameznega lastnika zasebnega 

lokala v zvezi z pokritjem tržnice, 
- ali sploh načrtuje aktivnosti v prihodnjih petih letih v zvezi s to problematiko?   
 
 
 



14. PRESTAVITEV INFO TOČKE V SOČERGI 
 

V preteklem letu so stekle aktivnosti za prestavitev info točke, ki je sedaj locirana ob 
zadružnem domu  v Sočergi in  nedostopna  uporabnikom. Sprašujem, kakšni so 
terminski načrti  prestavitve na bližnjo lokacijo ob zadružnem domu, kdo je odgovoren za 
izvedbo te aktivnosti in kdaj bo izvršena. Kako poteka komunikacija s KS Gračišče? 
 
15. ZAKLJUČNI RAČUN MOK 2016 

 

- MOK je uspela s soglasjem Ministrstva za finance reprogramirati obstoječi dolg v 
višini 16.863.324 EUR. Prosim za podatke iz reprograma, ročnost, obrestne mere ter 
pojasnitev, zakaj ostalih 50% dolga ni bilo reprogramirano, kot je bilo načrtovano. 

- MOK je na postavki 1019 prerazporedila 26.400,00 EUR za kritje pravnomočne 
sodbe. Zanima me, katera sodba (predmet spora, stranke v postopku, višina izplačila, 
glavnica, obresti in datum nakazila) v tej zadevi. Enako tudi za znesek 9.700,00 EUR 
– plačilo po pravnomočni sodbi.  

- Prerazporejena so bila tudi sredstva za postavko 2381 Svetovalne revizijske in ostale 
storitve in sicer v znesku 70.000,00 EUR. Zanima me, zakaj niso bila sredstva za 
revizijo načrtovana v proračunu ter kdaj je bila revizija opravljena, vrsta in skupno 
nakazilo (strošek).  

- Na postavki 2293 investicijsko vzdrževanje državnih cest v višini 25.000,00 EUR 
navajate, da gre za kritje zadržanih obveznosti po pogodbi za Jadransko vpadnico. 
Prosim za pojasnitev te problematike zadržanih sredstev. 

- Koliko so znašala skupna vlaganja v novo parkirišče za avtodome v letu 2016, 
kakšna je bila povprečna letna zasedenost kapacitet, planirani in doseženi prihodki. 
Kakšen je trenutni cenik za uporabo parkirišča? 

- Splošna proračunska rezervacija (stran 40), zanima me izplačilo po sodbi Okrožnega 
sodišča v Kopru in ostalih sodišč v višini 60.344 EUR. Komu so bila sredstva 
nakazana in za katero tožečo stranko, višina nakazila, glavnice, obresti in datum 
nakazila ter predmet spora.  

- Postavka 01019003 Dejavnost župana in podžupanov- 121.893 EUR: prosim za 
specifikacijo postavke po osebah.  

- 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti – 163.070 EUR – prosim za 
specifikacijo izplačil, datum izplačila, upravičenci, sklenjene pogodbe in namen 
pogodbenega razmerja.  

- 04039003- izplačila po sodbah za denacionalizacijske postopke in izvršbo zaradi 
odstranitve ribiške osmice – prosim za specifikacijo nakazil: komu, kdaj, znesek 
glavnice, obresti in stroškov po vrstah ter datume nakazil. 

- Projekt vkop Piranske ceste – zanima me, kdo je izdelal idejno zasnovo, strošek in 
načrti v zvezi s tem projektom MOK, tako s terminskega kot finančnega vidika.  

- Nepremičnine krajevnih skupnosti: zmanjšanje nabavne vrednosti za 41,5% - katere 
nepremičnine in vzroki zmanjšanja. Katere nepremičnine so bile izločene iz sredstev 
MOK, ker so v lastništvu krajevnih skupnosti? 

- Druge kratkoročne terjatve, skupina kontov 17, 9.958.366 EUR: prosim za natančno 
pojasnitev terjatev do bivših zaposlenih v višini 3.111 EUR in v zvezi s terjatvami do 
bivših funkcionarjev v višini 31.184 EUR, ki so prenesene kot dvomljive terjatve. 
Terjatve za komunalni prispevek v višini 6.855.859 EUR pa prosim za utemeljitev 
posamezne terjatve ter specifikacijo zneska.  Prosim za specifikacijo storniranih 
terjatev v višini 16.032.480 EUR iz naslova komunalnega prispevka z utemeljitvijo 
posameznega storna.  

- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev: 2.256.019 EUR, prosim za specifikacijo in 
pojasnitev obveznosti, posebej zadržanih v višini 409.922 EUR.  

 
 



17. PROJEKT PLINIFIKACIJE V MESTNI OBČINI KOPER 
 
Plinifikacija v MOK je bila volilna obljuba stranke KJN. Sprašujem, kako je s projektom, ali se 
sploh na tem dogajajo kakršnekoli aktivnosti in katere? 
 

 18. IZGRADNJA VODOVODA V KRAJEVNI SKUPNOSTI GRAČIŠČE  
 

Zanima me, kateri projekti so pripravljeni, kateri so v izdelavi in kdaj MOK načrtuje izgradnjo 
vodovodnega omrežja v posameznem zaselku. 

 
19. SANACIJA ZADRUŽNEGA DOMA V SOČERGI 

 
Zanima me katere aktivnosti potekajo za sanacijo zadružnega doma, kateri dokumenti so 
izdelani in kdaj lahko krajani pričakujejo sanacijo strehe in ostalih prostorov ter tudi fekalne 
vode, ki se zbira pod dvorano.  

 
20. KOPER PRISTANIŠKO MESTO – POSEBEN STATUS MESTNE OBČINE 

 
Zanimajo me katere aktivnosti in kdaj je MOK vodila za pridobitev naziva in zakonsko 
ureditvijo posebnega statusa pristaniškega mesta. V kakšni fazi reševanja na državni ravni je 
zadeva? 
 
 
INGRID KOCJANČIČ, članica Občinskega sveta: 
 
Ne vem, če bom prav povedala in prav vprašala. Ustavila me je dekanja Fakultete za 
matematiko, naravoslovje in pravi, da smo na Občinskem svetu decembra sprejeli sklep, da 
imajo znižano plačilo najemnine od januarja meseca naprej samo profitne organizacije, 
neprofitne organizacije pa nimajo več znižanega plačila najemnine. Tako se zgodi, da, 
recimo, fakulteta, ki je privat, t.j. ta Alma Mater, ,plačuje precej nižjo najemnino, kot pa oni, ki 
so v bistvu neprofitni javni zavod.  
 
Lepo prosim, če se ta zadeva preveri in če je to res, predlagam, da se na naslednji seji 
obravnava sklep, da se ponovno zniža najemnina za neprofitne javne zavode. Hvala. 
 
 
ALEŠ BRŽAN, član Občinskega sveta: 
 
Glede na to, da smo bili pri eni točki današnjega dnevnega reda priča temu, da dejansko 
Občinski svet nima možnosti vplivati na to, kar predlaga Komisija za priznanja in nagrade, 
dajem pobudo, da se spremeni akt Mestne občine Koper na tak način, da so sklepi te 
komisije, predvsem posvetovalni, oziroma da da komisija mnenje oziroma samo predlog, 
tako da lahko Občinski svet dejansko vpliva na to, kdo dobi kakšno nagrado in kdo ne.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.15 uri. 
 
 
VODJA SLUŽBE ZA        PREDSEDUJOČI 
  OBČINSKI SVET            PODŽUPAN 
      Breda Bajec       Alberto Scheriani 
 
  

 


