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Z A P I S N I K  

 
23. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 20. julija  
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 23 članov, in sicer: 
  
Jani Bačić, Peter Bolčič, Aleš Bržan, Vilij Bržan, Damian Fischer, Mojca Hilj Trivič, Igor 

Hrvatin, Ingrid Kocjančič, Marko Kocjančič, Darija Krkoč, Milojka Lahajnar – Špacapan, 

Marin Marasovič, Tina Mojškerc, Anja Pečič, Slobodan Popović, Alberto Scheriani, Tomaž 

Slavec, Mario Steffè, Barbara Strmole, Tjaša Škerlič, Bojan Tavčar, Narciso Urbanaz in 

Vlasta Vežnaver.   

 

Odsotnost so opravičili: Polka Bošković, Milivoj Čotar, Karin Felicijan Glamočić, Olga Franca, 

Patrik Peroša, Nevijo Pucer, Kristina Radovčić, Marko Štrkalj, Maja Tašner Vatovec in 

Dragica Vrkič Kozlan. 

 

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 njegovo razširitev so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (20 prisotnih – 20 za, 0 proti) naslednji 
 

d n e v n i  r e d : 
 

1. Potrditev zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 29. 
junija 2017  
 

1 
PREDLOG 



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

3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda - ente pubblico di istruzione ed educazione Giardino 
d'infanzia Delfino blu - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 
 

4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim 
območjem – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek  
 

5. Predlog sklepa o potrditvi Študije izvedljivosti z novelacijo investicijskega programa in 
analizo stroškov in koristi za projekt "Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin 
(zelene infrastrukture)" 

 

6. Predlog sklepa o potrditvi Študije izvedljivosti s 3. novelacijo investicijskega programa 
in analizo stroškov in koristi za projekt »Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen 
Koper)« 
 

6/1 Predlog sklepa o spremembi načrta razvojnih programov Mestne občine Koper za  
obdobje 2017 – 2020 
 

7. Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim 
premoženjem Mestne občine Koper za leto 2017 
 

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

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

 
10. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
11. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta 

 
Ad 1 

 
POTRDITEV ZAPISNIKA 22. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE 

KOPER Z DNE 29. JUNIJA 2017  
 

Predlog zapisnika so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče 
 
Občinski svet JE SPREJEL (20 prisotnih – 19 za, 0 proti) Zapisnik 22. redne seje 
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 29. junija 2017 v predloženem besedilu. 
 

Ad 2 
 

PREDLOG ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA CENTER MLADIH 
KOPER – DRUGA 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 

 
V razpravi sta sodelovala Aleš Bržan, član Občinskega sveta in Timotej Pirjevec, vodja 
Urada za družbene dejavnosti in razvoj. 
 
 
Občinski svet JE SPREJEL (21 prisotnih – 19 za, 0 proti) Odlok o ustanovitvi Javnega 
zavoda Center mladih Koper  v predloženem besedilu. 
 

Ad 3 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI 
JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA - ENTE PUBBLICO DI 

ISTRUZIONE ED EDUCAZIONE GIARDINO D'INFANZIA DELFINO BLU - PRVA 
OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za družbene dejavnosti, 
- Odboru za finance in gospodarstvo  
- Komisiji za vprašanja italijanske narodnosti  in  
- Statutarno-pravni komisiji. 

 
Gradivo je bilo posredovano Samoupravni skupnosti italijanske narodnosti, ki je podala 
soglasje k predlaganim spremembam in dopolnitvam odloka. 
 
POROČEVALEC: 
 

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

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 22 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

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

javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda - ente pubblico di istruzione ed 
educazione Giardino d'infanzia Delfino blu - 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 (22 prisotnih – 21 za, 0 proti) naslednji 
 



SKLEP 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga 
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda - ente pubblico di istruzione ed educazione Giardino 
d'infanzia Delfino blu. 
 
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 23 za, 0 proti) naslednji  
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda - ente pubblico di istruzione ed educazione Giardino 
d'infanzia Delfino blu v predloženem besedilu. 
 

Ad 4 
 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA POSEGE V PROSTOR NA OBMOČJU MESTNEGA JEDRA 

MESTA KOPER Z VPLIVNIM OBMOČJEM – 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 

 
V razpravi sta sodelovala: Tomaž Slavec in Mojca Hilj Trivič, člana Občinskega sveta 
 
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 21 za, 2 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

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

ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta 
Koper z vplivnim območjem – 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 (23  prisotnih – 20 za, 0 proti) naslednji 
 



SKLEP 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga 
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem. 
 
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 (23 prisotnih – 20 za, 1 proti) naslednji  
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim 
območjem v predloženem besedilu. 
 

Ad 5 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI ŠTUDIJE IZVEDLJIVOSTI Z NOVELACIJO 
INVESTICIJSKEGA PROGRAMA IN ANALIZO STROŠKOV IN KORISTI ZA PROJEKT 

"UREDITEV OBALNIH PARKOVNIH REKREACIJSKIH POVRŠIN (ZELENE 
INFRASTRUKTURE)" 

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

- Odboru za gospodarske javne službe in promet, 
- Odboru za družbene dejavnosti  in   
- Odboru za finance in gospodarstvo 

 
POROČEVALEC:  
 

- kot predstavnik predlagatelja 
VILJAN TONČIČ, vodja Samostojne investicijske službe 

 
V razpravi so sodelovali: Tomaž Slavec in Mojca Hilj Trivič, člana Občinskega sveta ter Viljan 
Tončič, vodja Samostojne investicijske službe 
 
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 20 za, 0 proti) Sklep o potrditvi Študije 
izvedljivosti z novelacijo investicijskega programa in analizo stroškov in koristi za 
projekt "Ureditev obalnih parkovnih rekreacijskih površin (zelene infrastrukture)" v 
predloženem besedilu. 
 

Ad 6 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI ŠTUDIJE IZVEDLJIVOSTI S 3. NOVELACIJO 
INVESTICIJSKEGA PROGRAMA IN ANALIZO STROŠKOV IN KORISTI ZA PROJEKT 

»UREDITEV JAVNEGA OBJEKTA (OLIMPIJSKI BAZEN KOPER)« 
 

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 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 19 za, 2 proti) Sklep o potrditvi Študije 
izvedljivosti s 3. novelacijo investicijskega programa in analizo stroškov in koristi za 
projekt »Ureditev javnega objekta (Olimpijski bazen Koper)« v predloženem besedilu. 

 
Ad 6/1 

 
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 
- Odboru za gospodarske javne službe in promet 

 
POROČEVALKA:  
 

- kot predstavnica predlagatelja 
VILMA MILUNOVIČ, vodja Urada za finance in računovodstvo in 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL ( 23 prisotnih – 20 za, 0 proti) Sklep o spremembi načrta 
razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2017-2020 v predloženem 
besedilu. 
 

Ad 7 
 

PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVI SKLEPA O LETNEM NAČRTU RAVNANJA S 
STVARNIM IN FINANČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE KOPER  

ZA LETO 2017 
 
Predlog sklepa so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za finance in gospodarstvo 
 
POROČEVALKA: 
 

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



Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 20 za, 0 proti) Sklep o dopolnitvi sklepa o 
letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za 
leto 2017 v predloženem besedilu. 
 

Ad 8 
 

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 (23 prisotnih – 21 za, 0 proti) Sklep o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu. 
 

Ad 9 
 

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 (23 prisotnih – 22 za, 0 proti) Sklep o vzpostavitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu. 
 
 

Ad 10 
 

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

- Predlog sklepa o imenovanju članic  Sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Antona Ukmarja Koper 
 

- Predlog sklepa o imenovanju članov člane Sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Osnovna šola Dušana Bordona Semedela – Koper in 
 



- Predlog sklepa o imenovanju  članic Sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovna šola Ivana Babiča – Jagra Marezige. 
 

-  
POROČEVALEC: 
 

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

 
Razpravljal je Bojan Tavčar, član Občinskega sveta. 
 

I.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 18 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Za članici Sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona 
Ukmarja Koper – predstavnici Mestne občine Koper se imenujeta: 
 

- Daira Balta in 
- Ana Grbas. 

 
II.  

 
Občinski svet JE SPREJEL ( 23 prisotnih – 19 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Za člana Sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dušana 
Bordona Semedela – Koper – predstavnika Mestne občine Koper se imenujeta: 

 - Marina Jelen in  
 - Matej Pirjevec. 

 
III.  

 
Občinski svet JE SPREJEL (23 prisotnih – 18 za, 0 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Za članici Sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ivana Babiča 
– Jagra Marezige – predstavnici Mestne občine Koper se imenujeta: 
 

 - Alenka Plahuta in 
 - Tamara Ažman. 

 
Ad 11 

 
VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 

 
Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE: 
 



BOJAN TAVČAR, član Občinskega sveta: 
 
Ponovno bi opozoril na uporabo kartic. Danes je bilo pri glasovanju o točkah 6.1 in 7 vloženih 
23 kartic, fizično prisotnih pa je bilo 22 svetnikov.  
 
ALEŠ BRŽAN, član Občinskega sveta:  
 
Imam pobudo, podano s strani prebivalcev mesta oziroma mestnega jedra. Kar nekaj je  
športnikov ali pa rekreativcev, ki uporabljajo sup in so po navadi za dostop do morja 
uporabljali v mandraču te  lebdeče pomole, ki so zdaj zaprti. Jasno, to je razumljivo, zato da 
se ščiti premoženje na plovilih, ampak zdaj imajo ti »suparji« težavo, kako dostopati do 
morja, ker rabijo  neko platformo. Veliko je stopnic oziroma lestev za priti v morje. Malo je 
stopničk. Ena je recimo pri Luški kapitaniji, ampak ta je zaprta s plovilom. Ena je še na strani 
pred vhodom v mestno kopališče, ampak ta je že na strani odprtega morja. Tako da dajem 
pobudo, da se uredi nek dostop za tiste, ki živijo v mestnem jedru, oziroma bi na tem koncu 
radi dostopali do morja s supi in podobnimi plovnimi pripomočki. 
 
MOJCA HILJ TRIVIČ, članica Občinskega sveta: 
 
PISNO: 
 

1. Na podlagi prejetih odgovorov na vprašanja, dana na prejšnji 22. seji MOK, kjer smo 
trije svetniki opozorili na izjemno slabo stanje Tribanske ceste in ceste v smeri Triban 
– Prade, nasprotujem navedbam služb MOK glede stanja omenjenih dveh odsekov 
cest. Oba odseka sta v zelo slabem stanju in izjemno nevarna. Prometne nesreče, 
sicer na srečo lažje, se precej pogosto dogajajo zaradi ozkega, nepreglednega 
vozišča, predvsem pa izjemno slabega stanja asfalta, ki je star že več desetletij. 
Vzdrževanje se ne izvaja redno. V dokaz prilagam tudi nekaj fotografij te zime, ko je 
bil en močnejši naliv. To je pogost pojav zadnjih nekaj let na tej cesti, kar pomeni, da 
se obcestni jarki ne čistijo in cesta se ne vzdržuje. 
Zato predlagam, da se sredstva iz proračuna prerazporedi (iz na primer postavke 
Semedelskega dvigala, ki se ne bo izvedel) za potrebe sanacije dveh odsekov cest, 
ki bodo v nasprotnem lahko predstavljale resno grožnjo varnosti njihovih 
uporabnikov. 

 
2. Na podlagi vprašanj številnih občanov MOK podajam vprašanje o postopkih in 

pogovorih, ki jih MOK vodi z Ministrstvom za notranje zadeve glede namestitve 
beguncev v MOK. Na kakšni točki so pogovori? Ali je sklenjen kakšen dogovor? Kaj 
se dogaja z namestitvijo beguncev v objektu »Hostel Škofije«? Ali MOK resno 
razmišlja o nakupu objekta »Hostel Škofije« v katerega je ministrstvo nameravalo 
nastaniti begunce oz. tujce s statusom mednarodne zaščite? 

 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.03  uri. 
 
 
 
VODJA SLUŽBE ZA        PREDSEDUJOČI 
  OBČINSKI SVET            PODŽUPAN 
      Breda Bajec       Alberto Scheriani 
 
 


