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Z A P I S N I K  

 
22. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 29. junija 
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 28 članov, in sicer: 
  
Jani Bačić, Peter Bolčič, Polka Bošković, Aleš Bržan, Vilij Bržan, Milivoj Čotar, Karin Felicijan 

Glamočić, Olga Franca, Mojca Hilj Trivič, Igor Hrvatin, Ingrid Kocjančič, Marko Kocjančič, 

Darija Krkoč, Milojka Lahajnar – Špacapan, Marin Marasovič, Anja Pečič, Slobodan Popović, 

Nevijo Pucer, Kristina Radovčić, Alberto Scheriani, Tomaž Slavec, Barbara Strmole, Tjaša 

Škerlič, Maja Tašner Vatovec, Bojan Tavčar, Narciso Urbanaz, Vlasta Vežnaver  in Dragica 

Vrkič Kozlan.  

 

Odsotnost so opravičili: Damian Fischer, Tina Mojškerc, Patrik Peroša, Mario Steffè in Marko 

Štrkalj. 

 

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: Vodje uradov in služb občinske uprave, predstavniki Službe za 
odnose z javnostmi, predstavniki Službe za občinski svet in novinarji. 
 

XXX 
 

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA: 
 
Predlog dnevnega reda  in njegove spremembe so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji 
 

d n e v n i  r e d : 
 

1. Potrditev zapisnikov 3. izredne seje z dne 22/5-2017, 21. redne seje z dne 25/5-2017, 
4. izredne seje z dne 29/5-2017 in 5. izredne seje z dne 14/6-2017 
 

1 
PREDLOG 



2. Predlog odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del 
ureditvenega območja za poselitve, ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno 
območje parcel 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7 vse k.o. Semedela) – prva 
obravnava s predlogom za skrajšani postopek 

 
3. Predlog sklepa o potrditvi Investicijskega programa za projekt »Gradnja podzemne    

parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru« 
 

4. Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za projekt »Gradnja 
sekundarnega kanalizacijskega omrežja naselja Škofije II. faza -  1. etapa« 
 

5. Predlog sklepa o spremembi načrta razvojnih programov Mestne občine Koper za 
obdobje 2017-2020 
 

6. Predlog sklepa o sprejetju Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja 
elektronskih komunikacij naslednje generacije v Mestni občini Koper  

 
    6/1 Predlog sklepa o pooblastitvi župana za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in 

zakonitosti glede pravne praznine na področju delitve zneskov vodnih nadomestil za 
pristanišča in kopališča med državo in občinami 

 
7. Poročilo o delu in ugotovitvah Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2016 

in Program dela Nadzornega odbora za leto 2017 
 

8. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja   -  UMAKNJENA 
 

9. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta 
 

 
Ad 1 

 
POTRDITEV ZAPISNIKOV 3. IZREDNE SEJE Z DNE 22/5-2017, 21. REDNE SEJE Z DNE 

25/5-2017, 4. IZREDNE SEJE Z DNE 29/5-2017 IN 5. IZREDNE SEJE Z DNE 14/6-2017 
 
Predloge zapisnikov so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
 

I.  
 
Občinski svet JE POTRDIL (28 prisotnih – 26 za, 0 proti) Zapisnik 3. izredne seje 
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 22. maja 2017 v predloženem besedilu. 
 

II.  
 
Občinski svet JE POTRDIL (28 prisotnih – 27 za, 0 proti) Zapisnika 21. redne seje z dne 
25. maja 2017 v predloženem besedilu. 
 

III.  
 
Občinski svet JE POTRDIL (28 prisotnih – 27 za, 0 proti) Zapisnik 4. izredne seje z dne 
29. maja 2017 v predloženem besedilu. 
 



IV.  
 
Občinski svet JE POTRDIL (28 prisotnih – 27 za, 0 proti) Zapisnik 5. izredne seje z dne 
14. junija 2017 v predloženem besedilu. 
 

Ad 2 
 

PREDLOG ODLOKA O ZAČASNIH UKREPIH ZA ZAVAROVANJE UREJANJA 
PROSTORA ZA DEL UREDITVENEGA OBMOČJA ZA POSELITVE, KI JE NAMENJENO 

ZA STANOVANJA KS-24 (UREDITVENO OBMOČJE PARCEL 467/2, 467/6, 467/12, 
459/7, 459/19, 467/7 VSE K.O. SEMEDELA) – PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA 

SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za okolje in prostor in  
- Statutarno-pravni komisiji. 

 
 
POROČEVALEC: 
 

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

 
V razpravi so sodelovali: Aleš Bržan, Olga Franca, Polka Bošković in Mojca Hilj Trivič, člani 
Občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 19 za, 2 proti) naslednji 
 

S  K  L  E  P 
 

1. Sprejme se Predlog odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja 
prostora za del ureditvenega območja za poselitve, ki je namenjeno za 
stanovanja KS-24 (ureditveno območje parcel 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 
459/19, 467/7 vse k.o. Semedela) – 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 (28 prisotnih – 19 za, 4 proti)  
 

SKLEP 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga 
odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del ureditvenega 
območja za poselitve, ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno območje 
parcel 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7 vse k.o. Semedela). 
 
Opredelitev do podanih pripomb in predlogov v prvi obravnavi ter predstavitev predloga 
odloka za drugo obravnavo je podal Georgi Bangiev, Vodja Urada za okolje in prostor. 
 
V drugi obravnavi ni razpravljal nihče. 



Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 20 za, 6 proti) naslednji  
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za del 
ureditvenega območja za poselitve, ki je namenjeno za stanovanja KS-24 (ureditveno 
območje parcel 467/2, 467/6, 467/12, 459/7, 459/19, 467/7 vse k.o. Semedela) v 
predloženem besedilu. 
 

Ad 3 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT 
»GRADNJA PODZEMNE PARKIRNE HIŠE POD MUZEJSKIM TRGOM V KOPRU« 

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

- Odboru za gospodarske javne službe in promet in   
- Odboru za finance in gospodarstvo 

 
 
POROČEVALEC: 
 

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

 
V razpravi so sodelovali: Maja Tašner Vatovec, Olga Franca, Aleš Bržan, Bojan Tavčar, 
Peter Bolčič, Mojca Hilj Trivič in Polka Bošković, člani Občinskega sveta ter Viljan Tončič, 
vodja Samostojne investicijske službe 
 
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 21 za, 5 proti) Sklep o potrditvi 
Investicijskega programa za projekt »Gradnja podzemne parkirne hiše pod Muzejskim 
trgom v Kopru« v predloženem besedilu. 
 

Ad 4 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT 
»GRADNJA SEKUNDARNEGA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NASELJA ŠKOFIJE  

II. FAZA -  1. ETAPA« 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za gospodarske javne službe in promet in   
- Odboru za finance in gospodarstvo 

 
 
POROČEVALEC:  
 

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

 



V razpravi so sodelovali: Olga Franca, Dragica Vrkič Kozlan, Polka Bošković in Ingrid 
Kocjančič, članice Občinskega sveta ter Viljan Tončič, vodja Samostojne investicijske službe 
 
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 25 za, 0 proti) Sklep o potrditvi 
investicijskega programa za projekt »Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja 
naselja Škofije II. faza -  1. etapa« v predloženem besedilu. 
 

Ad 5 
 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE 
OBČINE KOPER ZA OBDOBJE 2017-2020 

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

- Odboru za finance in gospodarstvo 
 

 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja 
VILJAN TONČIČ, vodja Samostojne investicijske službe 

 
V razpravi so sodelovali: Olga Franca, Polka Bošković in Vlasta Vežnaver, članice 
Občinskega sveta 
 
Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 21 za, 0 proti) Sklep o spremembi načrta 
razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2017-2020 v predloženem 
besedilu. 
 

Ad 6 
 

PREDLOG SKLEPA O SPREJETJU NAČRTA RAZVOJA ODPRTEGA 
ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ NASLEDNJE 

GENERACIJE V MESTNI OBČINI KOPER  
 

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

- Odboru za krajevno samoupravo in 
- Odboru za okolje in prostor 

 
 
POROČEVALCA: 
 

- kot predstavnika predlagatelja 
ALENKA PLAHUTA, vodja Urada za splošne zadeve in 
STANKO ŠALAMON, direktor podjetja Eurocon, d.o.o. 
 

Razpravljal ni nihče. 
 



Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 26 za, 0 proti) Sklep o sprejetju Načrta 
razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje 
generacije v Mestni občini Koper v predloženem besedilu. 

 
Ad 6/1 

 
PREDLOG SKLEPA O POOBLASTITVI ŽUPANA ZA VLOŽITEV ZAHTEVE ZA OCENO 

USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI GLEDE PRAVNE PRAZNINE NA PODROČJU DELITVE 
ZNESKOV VODNIH NADOMESTIL ZA PRISTANIŠČA IN KOPALIŠČA MED DRŽAVO IN 

OBČINAMI 
 

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
 
POROČEVALKA: 
 

- kot predstavnica predlagatelja 
NATAŠA LIKAR, vodja Urada za gospodarske javne službe in promet 

 
V razpravi so sodelovali: Dragica Vrkič Kozlan, Olga Franca in Aleš Bržan, člani Občinskega 
sveta ter Nataša Likar, vodja Urada za gospodarske javne službe in promet 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 21 za, 0 proti) Sklep o pooblastitvi župana 
za vložitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti glede pravne praznine na 
področju delitve zneskov vodnih nadomestil za pristanišča in kopališča med državo in 
občinami v predloženem besedilu. 
 

Ad 7 
 

POROČILO O DELU IN UGOTOVITVAH NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE 
KOPER ZA LETO 2016 IN PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA  

ZA LETO 2017 
 

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
 
POROČEVALEC: 
 

- kot predstavnik predlagatelja: 
BOJAN LIPOVAC, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Koper  

 
V razpravi so sodelovali: Aleš Bržan, Bojan Tavčar, Olga Franca in Tomaž Slavec, člani 
Občinskega sveta ter Bojan Lipovac, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Koper 
in Breda Bajec, vodja Službe za Občinski svet. 
 
Olga Franca, članica Občinskega sveta je podala tri predloge za dopolnitev Programa 
Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2017, o katerih naj  Občinski svet glasuje. 
 
Alberto Scheriani, predsedujoči je odredil petminutni odmor za pripravo pisnih predlogov, ki 
jih je predlagala Olga Franca, članica Občinskega sveta. 
 

X X X 
 
Pred nadaljevanjem seje je bila ponovno preverjena prisotnost. Prisotnih je bilo 25 članov 
Občinskega sveta. 



 
Alberto Scheriani, predsedujoči je prebral predloge Olge Franca, članice Občinskega sveta 
in sicer: 
 
»Predlagam, da se v program Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2017, 
skladno s 16. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora MOK uvrsti: 

1. revidiranje postopkov nakupa grad Glem 
2. pogodba za dobavo vode iz Republike Hrvaške iz vidika smotrnosti stroškov 

dobavljene in nedobavljene vode Rižanskemu vodovodu ter 
3. nakup elitnih poslovnih prostorov Javnega stanovanjskega sklada  

vse skladno s pooblastili – pristojnostmi Nadzornega odbora določenih v 7. členu Poslovnika 
Nadzornega odbora MOK.« 
 
Do predlogov se je opredelil predsednik Nadzornega odbora MOK, Bojan Lipovac. Podanih 
predlogov ni podprl. 
 
Občinski svet je glasoval o vsakem posameznem predlogu Olge Franca, članice Občinskega 
sveta, in sicer: 
 

1. Občinski svet NI SPREJEL (26 prisotnih – 11 za, 14 proti) predloga, da se v 
Program Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2017 uvrsti 
»Revidiranje postopkov nakupa grad Glem«. 
 

2. Občinski svet NI SPREJEL (27 prisotnih – 12 za, 14 proti) predloga, da se v 
Program Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2017 uvrsti 
»Pogodba za dobavo vode iz Republike Hrvaške iz vidika smotrnosti stroškov 
dobavljene in nedobavljene vode Rižanskemu vodovodu«. 
 

3. Občinski svet NI SPREJEL (28 prisotnih – 12 za, 15 proti) predloga, da se v   
Program Nadzornega odbora Mestne občine Koper za leto 2017 uvrsti »Nakup 
elitnih poslovnih prostorov Javnega stanovanjskega sklada«.  

 
Občinski svet JE SPREJEL (28 PRISOTNIH – 21 za, 5 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Občinski svet se je seznanil s Poročilom o delu in ugotovitvah Nadzornega odbora 
Mestne občine Koper za leto 2015 in Programom dela Nadzornega odbora za leto 
2016. 
 

Ad 9 
 

VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 
 
Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
 
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE: 
 
MARIN MARASOVIČ, član Občinskega sveta: 
 
Imam dve kratki vprašanji, in sicer me zanima, zakaj se okrog igrišča za »fuzbal« na Bonifiki 
odstranjuje skorajda nova ograja?  
 



Drugič pa, ali občina načrtuje izvedbo ukrepov za umirjanje prometa v Čežarjih, seveda v luči 
te zadnje nedavne nesreče?   
 
BOJAN TAVČAR, član Občinskega sveta: 
 
Imam nekaj vprašanj v zvezi z obnovljivimi viri energije. Da prihranimo malo na času, jih 
dajem pisno. 
 
PISNO: 
 
Slovenija naj bi do leta 2020 dosegla najmanj 25% delež obnovljivih virov energije v končni 
bruto rabi energije. 
 
V varianti REF-SE je do leta 2020 obravnavana izgradnja dodatnih 52 MW, v varianti REF-
VE pa 102 MW vetrnih elektrarn, v kar so vključeni projekti velikih (nad 5 MW), srednjih (1-5 
MW) in malih (pod 1 MW) elektrarn. V primerjavi z zgoraj navedeno oceno potenciala za 
izgradnjo vetrnih polj nad 5 MW na potencialno ustreznih območjih, je to precej manjša 
vrednost. V obdobju do leta 2030 pa je v varianti REF-SE potrebna izgradnja 231 MW, v 
varianti REF-VE pa izgradnja 411 MW vetrnih elektrarn. V tem obsegu je izgradnja časovno 
izvedljiva. Do leta 2030 upoštevana potencialna območja za postavitev vetrnih elektrarn so 
pod zgornjo mejo ocenjenega potenciala 480 MW za postavitev vetrnih polj moči nad 5 MW 
iz zgoraj citirane študije 33. 
 
Obnovljivi viri energije so del celotnega energetskega koncepta, poleg fosilnih goriv in JEK. 
Slovenija ima cca vsakega pod 1/3, kar omogoča dobro stabilnost EE sistema. 
 
Obnovljivi viri energije so pomembni, ker dolgoročno znižujejo emisije CO2. Slovenija se je 
zavezala k zniževanju izpusta CO2 v okviru programov EU, s tem ko je pristopila k programu 
EU za zmanjševanje izpustov toplogrednih plinov. 
 
Poleg vetrnih elektrarn obstaja možnost postavitve sončnih elektrarn. 
 
Kakšno je stališče občinske uprave in župana do pridobivanja el. energije iz obnovljivih 
virov? 
 
Ali so občinska upava in župan naklonjeni k temu, da bi se na območju MOK postavile 
naprave, ki proizvajajo el. energijo iz obnovljivih virov? 
 
Ali bi MOK podprla postavitev vetrnih elektrarn na območju MOK, če bi se našel investitor za 
to oz. spremenila svoje akte, da bi to omogočali? 
 
Ali bi MOK podprla postavitev solarnega polja na območju MOK, če bi se našel investitor za 
to oz. spremenila svoje akte, da bi to omogočali? 
 
 
OLGA FRANCA, članica Občinskega sveta: 
 
Sinočnje neurje je povzročilo veliko škode. Tudi na pokopališču na Škofijah je podrlo tri 
velike ciprese in poškodovalo kar nekaj nagrobnih spomenikov. Glede na to, da je ta škoda 
kar velika, sprašujem na splošno, ker bo takih škod še več, to je eden od primerov, ali je 
Mestna občina Koper pripravljena pomagati pokriti sanacijo teh škod, ki so seveda privatne 
in tudi javne na pokopališču. 



 
PISNO: 
 
»Spoštovani, 
v skladu s Poslovnikom Mestnega sveta Mestne občine Koper (MOK) vlagam svetniška 
vprašanja in prosim za celovite odgovore.  
 

1. UREDITEV CESTE IN PROMETA NA TRIBANSKI CESTI  
 
Stanje Tribanske ceste (Vina Koper proti Vanganelu) je katastrofalno, kljub temu pa občinski 
načrti tega niso zaznali. Cesta je preozka, z neurejenimi bankinami, dirkalni poligon za 
mnoge motoriste in voznike osebnih vozil. Preglednost je slaba, ni cestnih hitrostnih ovir 
(ležečih policajev), ni označb in prometnih znakov, ki bi opozarjali in omejevali hitrost. Cesta 
je zelo obremenjena in služi posebej v poletnih mesecih za obvod čakalnim kolonam pri 
Indeju. Da o varnosti pešcev, šolarjev in starejših sploh ne govorimo. Zelo pogosto na to 
cesto zaidejo turisti s svojimi kamperji, zato je potrebno postaviti ustrezne označbe. 
Domačini se s težavo vključujejo na cesto. V letu 2016 je bila na tej cesti smrtna žrtev. Po 
lanskoletnih neurjih se je izvedla le delna sanacija brežin. Za postavitev ležečih policajev so 
krajani podali že več pobud, a odziva s strani MO Koper ni bilo.  To je tipični primer 
odsotnosti odgovornih za urejanje cestno prometne problematike na podeželju! 
 
Sprašujem,  kdaj se bo MO Koper lotila temeljite prenove Tribanske ceste? Ali ima že 
izdelane načrte, ocene vrednosti in kakšne so le – te?  
 

2. JAVNA RAZSVETLJAVA IN ZABOJNIKI ZA LOČEVANJE ODPADKOV ZA 
KRAJANE  TRIBANA 

 
Krajani so me opozorili, da že več let čakajo na ureditev javne razsvetljave in prav tako na 
zabojnike za ločevanje odpadkov.  
 
Sprašujem, kdaj bo MO Koper uredila javno razsvetljavo in umestila na primerno lokacijo 
zbirno mesto za ločene odpadke? 
 

3. IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA NA ŠKOFIJAH 
 
V KS Škofije je dokončana investicija iz letošnjega načrta razvojnih programov z oznako : 
OB050-16-0127 KS Škofije sanacija javne poti IV. Škofije  s predvideno proračunsko 
vrednostjo 33.000 EUR. Kot je znano, so nastala dodatna dela obnove stare vaške 
kanalizacije in vodovodnega omrežja. 
 
Prosim odgovor na sledeča vprašanja: 
- koliko znaša končna obračunana vrednost celotne investicije? 
- iz katere proračunske pozicije se je pokrivala obnova vodovoda in koliko je znašala 
vrednost teh del? 
- kdo upravlja z vaško kanalizacijo, ki jo je obnovila občina in kam gredo izpusti? 
- ali je tovrstno upravljanje z odpadnimi vodami v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode Ur.l. RS, št. 98/2015 in kdo bo odgovoren v primeru sankcij 
inšpekcije za okolje in prostor, ki lahko izreka za tovrstno neskladje kazni do 40.000 EUR? 
 

4. JAVNA RAZSVETLJAVA V KS ŠKOFIJE 
 
Na širšem področju Zg. Škofij in naselij Kolombar in Slatine je bilo postavljenih nekaj svetil 
javne razsvetljave. 



 
Zanima me:  
- koliko svetil in novih drogov je bilo postavljenih in kolikšna je vrednost celotne investicije ter 
iz katere proračunske pozicije NRP  se je črpalo sredstva , 
- ali so vgrajena svetila varčna  oziroma z LED svetilkami, 
- ali je izvedena razsvetljava na prometnici- občinski cesti Škofije -  Tinjan v skladu  s 
priporočili  SDR –razsvetljava in signalizacija za promet PR5/2 – 2000, ZVCP-1(UPB5) oz. s 
katerimi? 
 

5. ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE  
 

 Na 15. redni seji sveta dne 30. 6. 2016 je bil sprejet sklep o potrditvi Investicijskega 
programa za projekt »Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Oskarja Kovačiča 
Škofije«  v skupni vrednosti 1.383.381,63 EUR. Naknadno pridobljeno mnenje strokovnjakov 
gradbene stroke, ki so si investicijski projekt ogledali, obstaja velika verjetnost, da bo strošek 
obnove zaradi skritih poškodb in dotrajanosti elementov bistveno presegel projektno 
vrednost.  
 
- ali bo v primeru več kot običajnega 10% preseganja ocenjene vrednosti materialno 
odgovoren pripravljalec IP? 
- po pridobljenih informacijah proizvajalca montažnih gradenj je ocena stroška t.im. delne 
energetske sanacije pribl. 740 EUR/m2 « tlorisne površine , novogradnje pa  1.050 EUR /m2, 
oboje brez DDV. Nedvomno je ekonomsko in tehnično smotrneje za cca 40% višji vložek 
pristopiti k novogradnji, v ceni katere je všteto tudi gretje s TČ in prezračevanje z 
rekuperacijo, ki ni predvideno v sedanjem IP, 
- ali bo predlagatelj sklepa materialno odgovoren za neracionalen ekonomski in tehnični 
predlog  in morebitno zgrešeno potrošnjo javnih finančnih sredstev in oškodovanje generacij 
otrok z  zgolj delno sanacijo dotrajane šole brez sodobnega prezračevanja ? 
- ali ne bi bilo bolje pristopiti k projektu montažne novogradnje s cca 30% povečano 
površino, ki bi na daljši časovni rok rešila prostorski problem OŠ Škofije?  
 
Predlagam, da se IP energetske sanacije začasno ustavi, pripravi IP projekt montažne 
novogradnje  z možnostjo istočasnega ali kasnejšega povečanja tlorisne površine za cca 600 
m2 in ponovno obravnava na OS.  
 

6. INVESTICIJSKI PROGRAM ZA PROJEKT »VODOVOD IN KANALIZACIJA LOKA« 
 

Investicija v vrednosti 2.526.272,68 EUR je bila potrjena na Občinskem svetu 23. 1. 2014, 
izvedba del je bila predvidena za zaključek avgusta 2015. Financiranje je bilo načrtovano v 
deležih: ESRR (regionalni sklad) v višini 1,7 mio EUR, okoljska dajatev za obremenjevanje 
vode Koper v višini 0,3 mio EUR in MO Koper v višini 0,5 mio EUR. Projekt je bil skrajno 
nujen, saj so skoncentrirane fekalne odplake na mestih izliva povzročajo škodo in 
predstavljajo nedopustno in nevzdržno stanje, saj naselje Loka leži na II. Varstvenem pasu 
ob izviru reke Rižane, ki je vključeno tudi v območja: Natura 2000,naravne dediščine, 
kulturne dediščine, naravnih vrednost in ekološko območje (glej stran 19 dokumenta 
Novelacija investicijskega programa; Valpro d.o.o. Postojna).  
 
Sprašujem: 

- ali je projekt zaključek v načrtovanem roku in v načrtovanih finančnih razmerjih in ali 
je MO Koper pridobila še druge javne vire financiranja nepovratnih sredstev?  

- Kakšno je danes stanje ocene prihodkov družbene skupnosti v zvezi s projektom (glej 
stran 48 navedenega dokumenta), predvideno je bilo, da bodo nastala 4 nova 
delovna mesta pri obstoječih podjetjih v naselju Loka, 4 x povečan prihodek na 
zaposlenega kot višja dodana vrednost in dobiček obstoječih podjetij ter nastanek 5 



mikropodjetij z najmanj 30.000,00 EUR letnega prihodka ter za 15% večja potrošnja 
gospodinjstev, vse do  leta 2017?  

 
7. INVESTICIJSKI PROGRAM ZA PROJEKT »KANALIZACIJA BRAGETI« 

 
Investicija v vrednosti 536.749,008 EUR je bila potrjena na Občinskem svetu 23. 1. 2014, 
izvedba del je bila predvidena za zaključek NOVEMBER 2014. Financiranje je bilo 
načrtovano v deležih: ESRR (regionalni sklad) v višini 234.923,00 EUR, okoljska dajatev za 
obremenjevanje vode Koper v višini 41.457,00 EUR in MO Koper v višini 287.369 EUR. 
Dokument Investicijski program je izdelala družba Valpro d.o.o. Postojna, ki je na strani 44 
zapisala, da na območju Bragetov deluje 9 mikropodjetij, ki bodo po končani investiciji lahko 
širile svoje poslovne prostore, ustanovila se bodo lahko nova podjetja in zgradila nove 
poslovne prostore, kar je brez urejene okoljske infrastrukture nemogoče.  
 
Sprašujem o realizaciji finančnih učinkov: 

- ali je projekt zaključek v načrtovanem roku in v načrtovanih finančnih razmerjih in ali 
je MO Koper pridobila še druge javne vire finansiranja nepovratnih sredstev?  

- kakšno je danes stanje ocene prihodkov družbene skupnosti v vzezi s projektom (glej 
stran 44 navedenega dokumenta), predvideno je bilo, da bosta nastali 2 novi delovni 
mesti pri obstoječih podjetjih v naselju Brageti do leta 2017, 2 x povečan prihodek na 
zaposlenega kot višja dodana vrednost in dobiček obstoječih podjetij ter nastanek 2 
mikropodjetij z najmanj 25.000,00 EUR letnega prihodka od 2017 dalje ter za 15% 
večja potrošnja gospodinjstev?  

 
8. INVESTICIJSKI PROGRAM ZA PROJEKT »PARKIRIŠČE OB GLAVNI 

AVTOBUSNI POSTAJI KOPER – PARK & RIDE« 
 

Investicija v vrednosti 757.961,60 EUR je bila potrjena na Občinskem svetu 23. 1. 2014, 
izvedba del je bila predvidena za zaključek avgusta 2014. Financiranje je bilo načrtovano v 
deležih: sredstva EU in Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v višini 510.340,00 EUR, in 
MO Koper v višini 247.621,60 EUR. Družba Valpro d.o.o. Postojna je na strani 6 
investicijskega programa zapisala, da bo MO Koper z izgradnjo parkirišč zmanjšala promet 
osebnih motornih vozil najprej v mestu Koper, pozneje pa tudi v zaledju občine. Postavljena 
so bila tudi kolesa za najem. Cilj investicije je bil vzpostavitev in spodbujanje razvoja 
učinkovitejšega, potnikom privlačnejšega in hitrejšega integriranega sistema javnega 
potniškega prometa (z uvedbo enotne vozovnice) v okviru, ki bo pomembno prispeval k 
spremembi potovalnih navad prebivalcev MOK, kot tudi ostalih obiskovalcev občine in 
turistov, kar bo vplivalo na zmanjšanje potreb po rabi osebnih vozil, skrajšanje dolžine poti 
opravljene z osebnimi vozili,zmanjšanje hrupa in emisij CO2, izboljšanje prometne varnosti in 
zmanjšanje vsakodnevnih prometnih zastojev v mestu Koper. Izgrajeno je bilo 57 parkirnih 
mest za osebna vozila in 27 za avtodome.  Na strani 42 je izdelovalec dokumenta zapisal 
oceno prihodkov družbene skupnosti v zvezi s projektom in sicer prihranek pri zmanjšanju 
CO2 540,00 EUR, dodatni prihodki letno 82.500,00 EUR, letno povečanje potrošnje 
gospodinjstev za 15% ter zmanjšanje porabe fosilnih goriv v Kopru za 13.500,00 EUR letno, 
vse od leta 2018 dalje. 
 
Vsakodnevno ugotavljamo, da parkirišča za osebna vozila samevajo in investicija ni 
dosegla svojega namena. 
Ker se leto 2018 hitro približuje, sprašujem: 

- kakšna je zasedenost parkirišč za posamezno leto vse od predaje v uporabo dalje? 
- Koliko prihodkov so ustvarila parkirišča in kakšna je realizacija glede na plan? 
- ali MO Koper načrtuje analizo vzrokov nezasedenosti parkirišč in načrtuje 

spremembe v povezavi z mestnim javnim prevozom, ki očitno ni optimalen? 



 
9. SODNA PORAVNAVA MO KOPER IN DRUŽBE MONS D.O.O. 

 
Prosim za pojasnitev vsebine sodne poravnave. Zanima me kakšni stroški so nastali MO 
Koper v zvezi s pravdnim postopkom in kdo jih je plačal ter kdaj.   
 
Za celovite odgovore se zahvaljujem.«  
 
ALEŠ BRŽAN, član Občinskega sveta: 
 
Posredujem težavo nekaterih občanov oz. krajanov Tribana. Cesta, ki vodi na Triban, je 
poleg tega, da je strma, tudi »zlizana«. Zato predlagam, da se čim prej uredi s tistim 
praskanjem asfalta, tako da bo to postala varnejša cesta. Upam, da bo to rešeno še preden 
se dobi odgovor na naslednji seji.  
 
MOJCA HILJ TRIVIČ, članica Občinskega sveta: 
 
Pridružujem se temu, kar je povedal kolega Bržan. Se strinjam popolnoma. Bi pa dodala, da 
je odsek od Tribana proti Bertokom v še slabšem stanju, tako da bi bil tudi potreben 
rezkanja. 
 
Dodajam pa še eno pobudo, in sicer v povezavi z obrtno cono Sermin. Kot veste, je na srečo 
cona zelo »fajn« zaživela in je zdaj operativna. Je pa tam težava s prometno signalizacijo, ki 
je slabo nameščena in nejasno kaže smeri vožnje znotraj Sermina. Nedolgo nazaj se je tudi 
pripetila ena prometna nesreča. Promet je vedno bolj frekventen, zato pozivam pristojne na 
občini, ki so zadolženi za obrtno cono Sermin, na površinah, ki so v lasti občine Koper, da 
poskrbijo za ustrezno signalizacijo in zagotovijo varnost  uporabnikov cone.  
 
POLKA BOŠKOVIĆ, članica Občinskega sveta: 
 
PISNO: 
 
Na prošnjo predsednika in članov sveta Krajevne skupnosti Škofije vlagam naslednja 
vprašanja, ki so mi jih posredovali: 
 
»Župan se je 9. junija z nekaterimi občinskimi strokovnimi sodelavci sestal s približno 
petdesetimi krajani Zg. Škofij in jih seznanil s predvidenimi investicijskimi načrti za celotno 
KS Škofije. Svet KS je ob tem izrazil željo in potrebo, da jih s temi načrti tudi formalno 
seznani na seji sveta – edinem reprezentativnem organu lokalne samouprave, ki je bila 21. 
junija. Na povabilo se s prisotnostjo nista odzvala niti župan niti strokovne službe. KS je 
dobila le pojasnilo, da ne želijo odpirati ponovne razprave o že zdavnaj odprtih problemih. 
 
Vprašanje za župana in občinsko upravo:  
 

- Ali župan in občinska uprava negira obstoj neposredno voljenega sveta KS, v 
katerem nima župan večinske podpore? 

- Kako da župan kljub večkratnim pisnim pobudam in zaprosilom v skoraj treh letih 
tega mandata ni sprejel na pogovor vodstva sveta KS Škofije? Ali so županove 
osebne zamere do zahtevnega in kritičnega predsednika sveta KS nad zakonom o 
lokalni samoupravi in razlog za segregacijo dela lokalne skupnosti? 

 
Na prej omenjenem sestanku 9. junija je bila tudi fotografsko zabeležena prisotnost g. 
Andreja Šiška, vodje skrajno nacionalistične skupine, ki je sedel ob članici civilne iniciative 
proti namestitvi beguncev na Škofijah. Bil je tudi v dialogu z občinskima PR-ovkama. Po 
dosegljivih podatkih g. Šiško ni krajan Škofij. 



 
Zanima me: 

- na čigavo povabilo in s kakšnim razlogom je bil g. Šiško na sestanku župana s krajani 
Zg. Škofij? 

- Kako župan gleda na povezovanje civilne iniciative, ki ima s podpisi izraženo podporo 
župana in občinskih uradnikov, s predstavniki skrajno nacionalističnih političnih opcij 
oziroma ali skupno delujejo v programu proti namestitvi beguncev v MOK?« 

 
 
 
  

Seja je bila zaključena ob 18.52 uri. 
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