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Z A P I S N I K  

 
21. seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 25. maja 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 30 članov, in sicer: 
  
Jani Bačić, Peter Bolčič, Aleš Bržan, Vilij Bržan, Milivoj Čotar, Karin Felicijan Glamočić, Olga 

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

Milojka Lahajnar – Špacapan, Marin Marasovič, Tina Mojškerc, Anja Pečič, Patrik Peroša, 

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

Steffè, Tjaša Škerlič, Marko Štrkalj, Maja Tašner Vatovec, Bojan Tavčar, Narciso Urbanaz, 

Vlasta Vežnaver  in Dragica Vrkič Kozlan.  

 

Odsotnost so opravičili: Polka Bošković, Darija Krkoč in Barbara Strmole. 

 
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. Prejeli so tudi predlog članov 
Občinskega sveta iz vrst Združene levice za razširitev predloga dnevnega reda s točko: 
 

- Podpora ključnim razvojnim projektom koprskega pristanišča in obnovitev podpore o 
gospodarskih razvojnih prizadevanjih lokalnega okolja in pristanišča za mednarodni 
promet v Kopru iz leta 2013. 

 
Maja Tašner Vatovec, vodja Kluba članov ZL je podala še dodatno obrazložitev predloga za 
razširitev predloga dnevnega reda. 
 
Sabina Mozetič, direktorica občinske uprave je v imenu župana podala mnenje k predlogu za 
razširitev. Predloga za razširitev predloga dnevnega reda ne podpira. 
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PREDLOG 



V razpravi so sodelovali: Maja Tašner Vatovec, Olga Franca, Tomaž Slavec, Peter Bolčič, 
Mojca Hilj Trivič, Bojan Tavčar in Aleš Bržan, člani Občinskega sveta. 
 
Občinski svet predloga članov občinskega sveta iz vrst Združene levice, da se predlog 
dnevnega reda razširi s točko: »Podpora ključnim razvojnim projektom koprskega 
pristanišča in obnovitev podpore o gospodarskih razvojnih prizadevanjih lokalnega 
okolja in pristanišča za mednarodni promet v Kopru iz leta 2013« NI SPREJEL (30 
prisotnih – 5 za, 23 proti). 
 
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 27 za, 0 proti) naslednji 
 

d n e v n i   r e d : 
 

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 20. 
aprila 2017  
 

2. Predlog odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center mladih Koper – prva obravnava 
 

3. Predlog sklepa o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Novogradnja vrtca v 
Dekanih« 
 

4. Predlog sklepa o sprejetju Celostne prometne strategije Mestne občine Koper 
 

5. Predlog sprememb Pravil za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana 
Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta 
 

6. Predlog sklepa o izstopu Mestne občine Koper iz Skupnosti občin Slovenije 
 

7. Predlog sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
 

8. Predlog sklepa o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
 

9. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
 

10. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta 
 
 

Ad 1 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 20. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE 
KOPER Z DNE 20. APRILA 2017  

 
Predloga zapisnika so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE POTRDIL (30 prisotnih – 24 za, 0 proti) Zapisnik 20. redne seje 
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 20. aprila 2017 v predloženem besedilu. 
 
 



Ad 2 
 

PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA CENTER MLADIH KOPER – 
PRVA OBRAVNAVA 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za družbene dejavnosti,  
- Odboru za finance in gospodarstvo in  
- Statutarno-pravni komisiji 

 
POROČEVALEC: 
 

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

 
Razpravljali so: Tomaž Slavec, Olga Franca in Aleš Bržan, člani Občinskega sveta 
 
Občinski svet JE SPREJEL ( 30 prisotnih – 27 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
1. Sprejme se Predlog odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center mladih Koper 

– prva obravnava 
 

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

Ad 3 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT 
»NOVOGRADNJA VRTCA V DEKANIH« 

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

- Odboru za družbene dejavnosti in   
- Odboru za finance in gospodarstvo 

 
 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja: 
VILJAN TONČIČ, vodja Samostojne investicijske službe 

 
V razpravi so sodelovali: Olga Franca in Ingrid Kocjančič, članici Občinskega sveta ter Viljan 
Tončič, vodja Samostojne investicijske službe. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 29 za, 0 proti) Sklep o potrditvi 
Investicijskega programa za projekt »Novogradnja vrtca v Dekanih« v predloženem 
besedilu. 
 



Ad 4 
 

PREDLOG SKLEPA O SPREJETJU CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE MESTNE 
OBČINE KOPER 

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

- Odboru za gospodarske javne službe in promet, 
- Odboru za krajevno samoupravo in   
- Odboru za finance in gospodarstvo 

 
 
POROČEVALCA: 
 

- kot predstavnika predlagatelja 
NATAŠA LIKAR, vodja Urada za gospodarske javne službe in promet 
ALJOŠA ŽERJAL, predstavnik izdelovalca gradiva  

 
V razpravi so sodelovali: Tomaž Slavec in Olga Franca, člana Občinskega sveta ter Aljoša 
Žerjal, predstavnik izdelovalca gradiva. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 25 za, 0 proti) Sklep o sprejetju Celostne 
prometne strategije Mestne občine Koper v predloženem besedilu. 
 
 

Ad 5 
 

PREDLOG SPREMEMB PRAVIL ZA IZVOLITEV PREDSTAVNIKOV V VOLILNO TELO ZA 
VOLITVE ČLANA DRŽAVNEGA SVETA TER ZA DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA 

DRŽAVNEGA SVETA 
 

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

- Statutarno – pravni komisiji in 
- Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
POROČEVALKA: 
 

- kot predstavnica predlagatelja 
BREDA BAJEC, vodja Službe za Občinski svet 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih – 26 za, 0 proti) Spremembe Pravil za 
izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev 
kandidata za člana Državnega sveta v predloženem besedilu. 
 
 

 
 
 



Ad 6 
 

PREDLOG SKLEPA O IZSTOPU MESTNE OBČINE KOPER IZ SKUPNOSTI OBČIN 
SLOVENIJE 

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

- Odboru za finance in gospodarstvo 
 
 

POROČEVALKA:  
 

- kot predstavnica predlagatelja 
SABINA MOZETIČ, direktorica občinske uprave 

 
Razpravljali so: Maja Tašner Vatovec, Peter Bolčič in Igor Hrvatin, člani Občinskega sveta 
ter Sabina Mozetič, direktorica občinske uprave. 
 
Občinski svet JE SPREJEL ( 29 prisotnih – 24 za, 0 proti) Sklep o izstopu Mestne 
občine Koper iz Skupnosti občin Slovenije v predloženem besedilu. 
 

Ad 7 
 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 
LOKALNEGA POMENA 

 
Predlog sklepa so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
 
POROČEVALKA: 
 

- kot predstavnica predlagatelja 
MELITA OSVALDIČ, vodja Urada za nepremičnine.  

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 26 za, 0 proti) Sklep o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu. 
 
 

Ad 8 
 

PREDLOG SKLEPA O VZPOSTAVITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 
LOKALNEGA POMENA 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
POROČEVALKA: 
 

- kot predstavnica predlagatelja 
MELITA OSVALDIČ, vodja Urada za nepremičnine.  

 
Razpravljal ni nihče. 



Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 19 za, 0 proti) Sklep o vzpostavitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu. 
 

Ad 9 
 

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

- Predlog za imenovanje članice Sveta Srednje ekonomsko – poslovne šole 
Koper in 

- Predlog za imenovanje članice Sveta Dijaškega in študentskega doma Koper  
 

 
POROČEVALEC:  
 

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

 
V razpravi sta sodelovala: Olga Franca, članica Občinskega sveta in Igor Hrvatin, predsednik 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. 
 
I. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 22 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Za članico Sveta Srednje ekonomsko – poslovne šole Koper – predstavnico Mestne 
občine Koper se menuje  

 
- Katja Ražman. 

 
II. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 22 za, 0 proti) naslednji  
 

S K L E P 
 
Za članico Sveta Dijaškega in študentskega doma Koper – predstavnico Mestne 
občine Koper se imenuje: 
 

- Eleonora Jenko. 
 
 

Ad 10 
 

VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 
 
 
Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE: 



OLGA FRANCA, članica Občinskega sveta: 
 
Najprej bi pohvalila, da se je odprl javni WC v Kopru. Vsi ti naši apeli vseh občinskih 
svetnikov in tako naprej so, upam, doprinesli k temu in super, da je to odprto. 
 
Podajam nova vprašanja in med temi eno pobudo, ki jo upam, da bo padla na plodna tla, da 
je ne boste  vzeli kot politično: » Predlog za ureditev in odprtje otroškega muzeja, prostora za 
otroško ustvarjalnost«. 
 
Sama sem si v letošnjem letu ogledala v Celju edini tak primer v Sloveniji, imenovan 
»Hermanov brlog« (najbrž je že kdo od tukaj prisotnih tam bil). Kako imajo zelo lepo urejen 
prostor za mlade ustvarjalce, obogaten s staro dediščino, torej starimi igračami izpred 50-ih 
let, da se lahko otroci danes seznanijo, kaj sploh je obstajalo, kakšni vozički so bili, kakšni 
pripomočki so bili, kakšne igrače so bile in seveda potem prehod na današnje sodobno 
življenje, s tem da je v tem muzeju veliko prikazanega tudi koristnega. Npr., kako se rižanski 
vodovod, če rečem, prečiščuje, da pridemo do pitne vode, kako se ravna s komunalnimi 
odpadki in tako naprej. Potem je prostor za knjige, za bralnico, zraven pa imajo tudi seveda 
prostor za posebne sobotne predstave ali pa popoldanske predstave. Torej prostor, kjer 
lahko ob slabem vremenu, kjer lahko kadarkoli, seveda v okviru urnika, greš z otrokom in 
preživiš en ustvarjalni dan.  
 
Res predlagam, da si pogledate to spletno stran, ki jo navajam, da sami obiščete ta edini 
primerek in da naj bo Mestna občina Koper drugi tak pozitiven primer, da naredi tukaj, ne 
samo za mlade, tudi nekaj za otroke. Hvala. 
 
PISNO:  
 
Spoštovani, v skladu s Poslovnikom Mestnega sveta Mestne občine Koper (MOK) vlagam 
svetniška vprašanja in prosim za celovite odgovore.  
 

1. JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOK – NADZOR NAD NAJEMNIMI POGODBAMI 
ZA NEPROFITNA STANOVANJA, ODDANA NA JAVNEM RAZPISU – ODLOČBA 
USTAVNEGA SODIŠČA 9. 3. 2017 

 
Zanima me, če, kdaj in koliko nadzorov bo JSSK izvedel skladno s pravico, ki mu daje 
Odločba Ustavnega sodišča z dne 9. 3. 2017 – možnost nadzora nad upravičenci tudi za 
pogodbe, sklenjene pred uveljavitvijo SZ-1 oziroma pred letom 2003. 1 
Prosim za kopijo Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere in stroškov najetih 
stanovanjskih kreditov občanov MOK JSSK.  
 

2. POSLOVNIK O DELU KOMISIJI ZA PRIZNANJA IN NAGRADE  
 
Prosim za kopijo Poslovnika o delu komisije za priznanja in nagrade v katerem bi morali biti  
opredeljeni kriteriji pri izbiri kandidatov za občinske nagrade. Na podlagi katerih kriterijev je 
odločala Komisija za priznanja in nagrade MOK v letu 2017? Prosim za kopijo zapisnika 
sestanka komisije za letošnje občinske nagrade.  

                                                           
1 Izpodbijana prehodna določba prvega odstavka 195. člena SZ-1 se glasi:  

"Določbe drugega in tretjega odstavka 90. člena tega zakona ne veljajo za najemna razmerja, sklenjena pred uveljavitvijo tega zakona." 
Drugi in tretji odstavek 90. člena SZ-1 se glasita:  
"(2) Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju 
pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja, ki jih opredeljuje pravilnik iz petega odstavka 87. člena tega zakona.  
(3) Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno 
stanovanje po merilih in postopku, ki ga določi pravilnik, ki ga izda minister." 

 



 
3. SPREMEMBA STATUTA MESTNE OBČINE KOPER IN POSLOVNIKA 

OBČINSKEGA SVETA MOK  
 

Ministrstvo za javno upravo, služba za lokalno samoupravo je Mestni občini Koper 14. 6. 
2016 dostavila poročilo o pregledu organiziranosti občine v skladu z zakonom in predlagala 
odpravo ugotovljenih neskladnosti.  

 
Citiram: »Ministrstvo za javno upravo predlaga občinskemu svetu, županu in 
nadzornemu odboru, da opravijo uskladitev statuta, poslovnika občinskega sveta in 
poslovnika nadzornega odbora z zakoni v najkrajšem možnem roku in najpozneje do 
31. 12. 2016 ministrstvo o tem obvestijo tako, da mu pošljejo podatke o sprejetih 
usklajenih predpisih in njihovih uradnih objavah.«  
 
Ugotavljam, da MOK ni izpeljala postopkov prenove navedenih treh aktov, zato predlagam, 
da Občinski svet sprejme naslednji sklep: 

 
Strokovne službe uskladijo Statut MOK, Poslovnik občinskega sveta MOK, Poslovnik 
nadzornega odbora MOK z ustreznimi zakoni in Ustavo RS najkasneje do  naslednje seje 
občinskega sveta in jih dostavijo občinskemu svetu  potrditev oz. seznanitev.  
 
Utemeljitev:  
Iz priloženega poročila Ministrstva za javno upravo je razvidno, da Statut MOK ni usklajen z 
določbami Zakona o lokalni samoupravi, z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, 
z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin ter z Zakonom o sistemu plač v 
javnem sektorju. 
 
Poslovnik Občinskega sveta MOK ni usklajen z določbami Zakona o lokalni samoupravi, 
poslovnik Nadzornega  odbora MOK pa je celo nezakonit oz. sploh ni veljaven, ker ni bil 

nikoli objavljen v uradnem glasilu občine. Prav tako ni usklajen z Zakonom o lokalni 
samoupravi.  
 
Ugotavljam, da do danes MOK ni izvedla navedenih sprememb, zato pozivam strokovne 
službe, da odpravijo neskladnosti s spremembo Statuta MOK,  Poslovnika o delu občinskega 
sveta MOK in poslovnika nadzornega odbora čim prej.  

 
4. SANACIJA PREHODOV ZA PEŠCE V KOPRU 

 
Zanima me, kateri prehodi za pešce so se v zadnjih letih sanirali, kolikšni so stroški, ki so pri 
tem nastali, kdo je bil izvajalec del in kako je z garancijo za dobro izvedbo del pri prvi ureditvi 
(tlakovanje kock). Kolikšna je garancijska doba izvajalca pri sedanji izvedbi del? 
 

5. LEŽEČI POLICAJI – VARNOSTNE PREPREKE V DEKANIH  
 
Mestna občina Koper je pred kratkih izvedla sanacijo dveh »ležečih policajev« v bolj prijazno 
obliko ter postavila nekaj novih »ležečih policajev«. Pri tem krajani s strani Krajevne 
skupnosti Dekani nismo bili o ničemer obveščeni, tudi nikoli nismo bili vprašani, kje bi bile 
najbolj potrebne varnostno cestne ovrire. 
Krajani naselje Grubelce ugotavljajo zelo gost in hiter promet po cesti, ki pelje od severne 
vpadnice do Osnovne šole Dekani. V naselju je veliko majhnih otrok, v šolo ali iz šole hodi po 
tej cesti veliko osnovnošolcev, zato predlagajo, da MOK izvede vsaj dve manjši varnostno 
cestni oviri  na tem delu ceste in s tem zagotovi večjo varnost vseh krajanov. 
 Dodatno prometno oviro je potrebno postaviti tudi na cesti od Mercatorja proti nogometnemu 
igrišču Dekani (tik pred ovinkom). Na tem delu (ovinku) je nujno potrebno vrisati cestne 
označbe, saj je razumevanje o prednostni in neprednostni cesti pri voznikih napačna.   



6. CENIK ZA AVTODOME V MESTNI OBČINI KOPER 
 

Prosim za vse doslej izdane in zadnje veljavni cenik za avtodome, zanima me tako cena 
parkiranja, električne energije, uporaba postaje za praznenje odpadne vode in fekalij voda 
ter ostalo.  

 
7. CERTIFIKAT GREEN DESTINATION 

 
STO podeljuje certifikat  Green Destination po kakovostno razdelani medanarodni 
metodologiji, ki se osredotoča na trajnostni model razvoja turizma in uporablja približno 100 
merljivih kazalnikov. Kraji s certifikatom so že v izhodišču bolj vpeti tako v nacionalno 
strategijo trženja turizma, obenem pa tudi bolj izpostavljeni v sistematični ponudbi na državni 
ravni, saj je njihova lokalna ponudba del »zgodbe«, ki jo uporabljajo za trženje cele 
Slovenije.  
Zanima me, ali je MOK bila ali pa je sedaj v postopku pridobivanja navedenega certifikata.  
 

8. POSLOVANJE MARJETICE KOPER d.o.o. 
 
Podatki v ERAR aplikaciji izkazujejo, da je Marjetica Koper d.o.o. v obdobju od 2013 do 2017 
plačala družbi Salomon d.o.o, podjetje za zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje 
in stroritve Ljubljana 3.252.520,55 EUR, samo v letu 2016 pa 1.464.660,30 EUR.  
Zanima me na kakšno poslovno sodelovanje  se navedena plačila nanašajo, ali je sklenjena 
dolgoročna pogodba in želim vpogled v pogodbo. 
Zanima me tudi poslovanje z družbo ADET d.o.o., ki je v letu 2016 s strani Marjetice d.o.o. 
prejela plačila v višini 472.713,68 EUR ter poslovanje z družbo MARN d.o.o. – plačila v višini 
176.815,70 EUR.   
 

9. PLAČILO PRISPEVKA ZA NOVE KANALIZACIJSKE PRIKLJUČKE NA JAVNO 
KANALIZACIJSKO OMREŽJE 

 
Na moje vprašanje glede izgrajene kanalizacije in plačilo prispevkov ste mi podali odgovore 
na 19. redni seji OS dne 30. 3. 2017. Zanima me kalkulacija prispevka za nov priključek v 
višini 1.450,00 EUR (nadrobno) ter želim pojasnilo, kako je s plačevanjem prispevka v mestu 
(npr. priključki v stolpnicah) ter zakaj je potrebno zelo visok prispevek plačati, če se 
kanalizacijsko omrežje gradi v posameznih primerih z EU sredstvi ali tudi delno s 
sofinansiranjem države. Menimo, da bi moral biti strošek posameznega priključka izračunan 
po dejanskih stroških za posamezno gospodinjstvo in ne pavšalno, kot je to sedaj določeno. 
 
Zanimajo me tudi izdana uporabna dovoljenja za izgrajeno kanalizacijsko omrežje po vaseh, 
krajih oz. naseljih. Kje je pridobljeno uporabno dovoljenje in kje ne ter vzroki. Ali je zakonito 
plačevanje kanalščine, če MOK še ni pridobila uporabnega dovoljenja ter ali je zakonita 
sama izdaja računa za prispevek v višini 1.450,00 EUR?  

 
10. PREDLOG ZA UREDITEV IN ODPRTJE OTROŠKEGA MUZEJA, PROSTORA ZA 

OTROŠKO USTVARJALNOST 
 
V Celju imajo otroški muzej »Hermanov brlog«, ki deluje od leta 1995 in je za zdaj edini tak 
muzej v državi. Je muzej za otroke, ki svoje vsebine črpa tako iz preteklosti kot iz sedanjosti, 
iz prazničnosti in tudi iz vsakdanjosti. Zbira, hrani, raziskuje in razstavlja slovensko premično 
kulturno dediščino. Ima dve zbirki, ki sta povezani z otrokom in njegovim življenjem. Skozi 
muzej vodi otroke Herman Lisjak, maskota muzeja, ki je prisoten vsepovsod: v razstavnih 
prostorih, na depoju, v igralnici, v galeriji, gledališču in v slaščičarni, in še kje. Otroški muzej 
z raznovrstnimi oblikami in metodami dela, ki so prilagojene različnim stopnjam, pomaga 
otrokom pri spoznavanju in razumevanju sveta. 
 



Vir: http://radioprvi.rtvslo.si/2015/07/hermanov-brlog-rojstni-dan-brez-torte/   
http://museums.si/sl/exhibition/details/1562/otroski-muzej-hermanov-brlog 
 
Predlagam, da MO Koper kot druga občina prične z aktivnostmi za projekt otroškega muzeja 
oziroma muzeja, namenjenega otrokom, na primerni lokaciji (podeželje), pozove vse KS in 
aktivne občane, da sodelujejo in v zbirko prinesejo resnično zgodovinske primerke starih 
otroških vozičkov, igrač, naprav,…ter tako doprinese nov prostor za otroške obiske in 
spoznavanja sveta v našo občino. Prostor mora biti primerno velik, da se lahko otroci 
zadržujejo dlje časa, berejo knjige, se učijo npr. spoznavati prečiščevanje vode za 
pridobivanje pitne vode, ravnanja z odpadki, …..za čas, ko je vreme neprijetno in iščemo 
zabavo v prostorih in za turizem.  
 
Za odgovore se zahvaljujem.« 
 
MOJCA HILJ TRIVIČ, članica Občinskega sveta: 
 
Dala bi eno pobudo, in sicer predstavniku Mestne občine Koper v Obalnih lekarnah Koper. 
Prosim, da občina preko svojega predstavnika pozove Obalne lekarne Koper, da ukinejo 
dodatek na nedeljsko izdajanje zdravil. Kajti kot vemo se je tudi Lekarna Koper pred nekaj 
mesci odločila uvesti to takso na nedeljsko izdajanje zdravil brez recepta. Vemo, da jim 
zakonodaja to omogoča, ker je bila spremenjena. Ampak lekarne imajo prosto odločitev o 
tem, ali bodo to takso uvedle, ali ne. Obalne lekarne Koper so za lekarno na Brolu, kot edino 
lekarno, ki dežura tudi ob nedeljah in izven tistega rednega urnika, to takso uvedle. Zato 
prosim, če lahko občina preko svojega predstavnika pozove Obalne lekarne, da to prekličejo, 
kajti s tem, bom rekla, finančno dodatno obremenjuje naše občane, kar pa ni pravilno in ni 
smotrno. Hvala.  
 
PETER BOLČIČ, podžupan in član Občinskega sveta: 
 
Podpiram predlog svetnice Mojce Hilj Trivič.  
 
INGRID KOCJANČIČ, članica Občinskega sveta: 
 
Jaz tudi podpiram predlog Mojce Hilj Trivič.  
 
Imam pa eno pobudo. Jaz sem dobila sicer odgovor zadnjič glede najemnin, ampak zdaj pa 
nimam več vprašanja, imam pobudo, in sicer, če bi lahko na naslednji seji obravnavali, to kar 
sem že predlagala, da bi tudi neprofitne organizacije, kot je univerza, imele znižano plačilo 
najemnin v prostorih Mestne občine Koper. Zavedamo se, da je Koper popoldan, zvečer zelo 
mrtev in če ne bi imel univerze in študentov, bi bil še dosti bolj mrtev. Razen sobot in nedelj 
in seveda poletja, se nič ne dogaja. Zato mislim, da je prav, da imajo tudi neprofitne 
organizacije oziroma neprofitni javni zavodi  znižane najemnine, če jih imajo društva in če jih 
imajo v bistvu gospodarske družbe in profitne organizacije. Še enkrat bom poudarila, da ima 
privatna univerza znižano najemnino, javna univerza pa nima znižane. Hvala.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.38  uri. 
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