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PREDLOG 
 
 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in 
Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne -
____________ sprejel naslednje  
 

 

S K L E P E 
 
 

1. Občinski svet ugotavlja, da je dne 22. 5. 2017 na izredni seji sprejel deklaracijo, s 

katero se je opredelil do izvajanja projekta železniške povezave Divača-Koper in 

zaradi neprimernih zakonskih rešitev podprl referendumsko pobudo glede Zakona o 

izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. 

 

 

2. Glede na dejstvo, da je Vlada Republike Slovenije na 138. redni seji dne 8. 6. 2017 

sprejela sklep, ki nalaga Ministrstvu za infrastrukturo in Direkciji Republike Slovenije 

za infrastrukturo pridobitev pravnih in strokovnih podlag, ki bodo omogočile, da se 

železniška proga na odseku Divača-Koper nadgradi v dvotirno progo, Občinski svet 

Mestne občine Koper podpira sklep vlade, saj v prvi vrsti omogoča nemoten nadaljnji 

razvoj Luke Koper in razvoj ostalega gospodarstva na Obali, predvsem turizma. 

 

 

3. Občinski svet Metne občine Koper podpira predlagano rešitev, da se po izgradnji 

načrtovanega drugega tira, v naslednji fazi pristopi k dograditvi še dodatnega tira, 

nadgraditev v novo dvotirno progo, obstoječi tir železniške proge Divača-Koper pa se 

opusti in spremeni njegovo namembnost, v kolesarsko in rekreacijsko pot, ki bo 

služila v turistične namene in spodbujala razvoj našega podeželja. 

 

  

4. Občinski svet Mestne občine Koper podpira predlog Vlade Republike Slovenije, da se 

uvede neodvisen strokovni nadzor celotnega projekta drugi tir. S tem predlogom bo 

razpis za izvedbo železniške povezave Divača-Koper javen in mednaroden ter 

investitor oz. soinvestitor ne bosta imela nobene prednosti pri tem razpisu, kar bo 

omogočilo, da se bo iskal najboljši ponudnik za najnižjo ceno. 

 

 

5. Sklep Vlade Republike Slovenije udejanja to, kar je zagovarjala oz. zagovarja Mestna 

občina Koper, zato Občinski svet Mestne občine Koper ne vidi več potrebe po 

podpori zahteve za razpis referenduma. 



 
6. S sprejetjem teh sklepov preneha veljati Deklaracija o drugem tiru železniške proge 

Divača-Koper, sprejeta na izredni seji Občinskega sveta dne 22.5.2017. 
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DOSTAVITI:  

1. Državnemu zboru RS 
2. Državnemu svetu RS 
3. Vladi RS 
4. Ministrstvu za infrastrukturo  
5. Županom občin Obalno-kraške regije 
6. Krajevnim skupnostim na območju MOK 
7. Sredstvom javnega obveščanja 
8. Arhivu 

 

 


