
 
 

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  

 
26. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 30. 
novembra 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 25 članov, in sicer: 
  
Jani Bačić, Peter Bolčič, Vilij Bržan, Milivoj Čotar, Karin Felicijan Glamočić, Olga Franca, 
Damian Fischer, Igor Hrvatin, Marko Kocjančič, Darija Krkoč, Marin Marasovič, Tina 
Mojškerc, Patrik Peroša, Slobodan Popović, Nevijo Pucer, Kristina Radovčić, Alberto 
Scheriani, Tomaž Slavec, Tjaša Škerlič, Marko Štrkalj, Maja Tašner Vatovec, Bojan Tavčar, 
Narciso Urbanaz, Vlasta Vežnaver in Dragica Vrkič Kozlan. 
 

Odsotni člani občinskega sveta: Aleš Bržan, Mojca Hilj Trivič, Ingrid Kocjančič, Milojka 
Lahajnar - Špacapan, Anja Pečič, Mario Steffè in Barbara Strmole (opr.). 
 
Polka Bošković, članica Občinskega sveta je dne 24.11.2017 podala odstopno izjavo, s 
katero je župana seznanila, da odstopa kot članica Občinskega sveta, zato ji je s tem dnem 
prenehal mandat. 
 

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 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. 
 
I. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 23 za, 0 proti) predlog, da se Predlog odloka o 
uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za 



odpravo posledic večjega števila hudih neurij v letu 2017 obravnava in sprejme po hitrem 
postopku. 
 
II. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 22 za, 0 proti) naslednji 
 

d n e v n i  r e d : 
 

1. Potrditev zapisnikov 7. izredne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 
12. oktobra 2017 in 25. redne seje z dne 19. oktobra 2017 
 

2. Predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Koper za 
financiranje izdatkov za odpravo posledic večjega števila hudih neurij v letu 2017 – 
hitri postopek 

 
3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest  - 

prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 
 

4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi 
odpadki - prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 
 

5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper - prva obravnava s 
predlogom za skrajšani postopek 
 

6. Predlog sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper 
in Občini Ankaran za obdobje 2018 - 2020  
 

7. Predlog odloka o preimenovanju naselja Jelarji v naselje Elerji - prva obravnava s 
predlogom za skrajšani postopek 
 

8. Predlog sklepa o sprejetju Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper 
do leta 2025 
 

9. Predlog sklepa o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za 
projekt»Rekonstrukcija zidu 1 in ojačitev zidu 2 ter premestitev ceste v Gucih« 

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

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

 
11/1Predlog sklepa o odpisu terjatev občinskih oziroma komunalnih taks 

 
12. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
12/1Predlog sklepa o imenovanju članov sveta javnega zavoda Center mladih Koper 

 
13. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta 

 



Ad 1 
 

POTRDITEV ZAPISNIKOV 7. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE 
KOPER Z DNE 12. OKTOBRA 2017 IN 25. REDNE SEJE Z DNE 19. OKTOBRA 2017 

 
Predloge zapisnikov so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
I. 
 
Občinski svet JE POTRDIL (24 prisotnih – 24 za, 0 proti) Zapisnik 7. izredne seje 
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 12. oktobra 2017 v predloženem 
besedilu. 
 
II.  
 
Občinski svet JE POTRDIL (24 prisotnih – 20 za, 0 proti) Zapisnik 25. redne seje 
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 19. oktobra 2017 v predloženem 
besedilu. 
 

Ad 2 
 

PREDLOG ODLOKA O UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE MESTNE 
OBČINE KOPER ZA FINANCIRANJE IZDATKOV ZA ODPRAVO POSLEDIC VEČJEGA 

ŠTEVILA HUDIH NEURIJ V LETU 2017 – HITRI POSTOPEK 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 

 
- Odboru za gospodarske javne službe in promet, 
- Odboru za finance in gospodarstvo in 
- Statutarno-pravni komisiji. 

 
POROČEVALKA:  
 

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

 
V razpravi so sodelovali: Dragica Vrkič Kozlan, Bojan Tavčar in Olga Franca, člani 
Občinskega sveta ter mag. Nataša Likar, vodja Urada za gospodarske javne službe in 
promet. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 24 za, 0 proti) Odlok o uporabi sredstev 
proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo 
posledic večjega števila hudih neurij v letu 2017 v predloženem besedilu.   
 

Ad 3 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST - PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA 

SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 



 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za gospodarske javne službe in promet, 
- Odboru za krajevno samoupravo in  
- Statutarno-pravni komisiji. 

 
POROČEVALKA:  
 

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

 
Razpravljal je Bojan Tavčar, član Občinskega sveta 
 
 
Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

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

kategorizaciji občinskih cest  - 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 (25 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji 
 

SKLEP 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga 
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih cest. 
 
Opredelitev do podanih pripomb in predlogov v prvi obravnavi ter predstavitev predloga 
odloka za drugo obravnavo je podala mag. NATAŠA LIKAR, vodja Urada za gospodarske 
javne službe in promet. 
 
V drugi obravnavi je razpravljal Bojan Tavčar, član Občinskega sveta.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji  
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih 
cest v predloženem besedilu. 
 

Ad 4 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O RAVNANJU S 
KOMUNALNIMI ODPADKI - PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI 

POSTOPEK 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 



- Odboru za gospodarske javne službe in promet, 
- Odboru za finance in gospodarstvo in  
- Statutarno-pravni komisiji. 

 
POROČEVALKA:  
 

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

 
mag. Nataša Likar je dopolnila besedilo 1. člena predloga odloka tako, da se za besedilom 
»Dvori v zapiranju« doda besedilo »in po njegovem zaprtju«. 
 
V razpravi je sodelovala Olga Franca, članica Občinskega sveta 
 
Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 21 za, 1 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
1. Sprejme se Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s 

komunalnimi odpadki - 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 (25 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 ravnanju s komunalnimi odpadki. 
 
Opredelitev do podanih pripomb in predlogov v prvi obravnavi ter predstavitev predloga 
odloka za drugo obravnavo je podala mag. NATAŠA LIKAR, vodja Urada za gospodarske 
javne službe in promet. 
 
V drugi obravnavi sta razpravljali Olga Franca, članica Občinskega sveta in mag. Nataša 
Likar, vodja Urada za gospodarske javne službe in promet.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 20 za, 1 proti) naslednji  
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi 
odpadki v predloženem besedilu. 
 

Ad 5 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ODVAJANJU IN 
ČIŠČENJU KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE V MESTNI OBČINI KOPER 

- PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 



 
- Odboru za gospodarske javne službe in promet, 
- Odboru za finance in gospodarstvo in  
- Statutarno-pravni komisiji. 

 
POROČEVALKA:  
 

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

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 22 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

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

čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper - 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 (24 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 odvajanju in čiščenju komunalne in 
padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper. 
 
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 22 za, 0 proti) naslednji  
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper v predloženem 
besedilu. 
 

Ad 6 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA 
STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE 

ODPADNE VODE V MESTNI OBČINI KOPER IN OBČINI ANKARAN  
ZA OBDOBJE 2018 - 2020  

 
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 



POROČEVALKA:  
 

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

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 22 za, 0 proti) Sklep o potrditvi Elaborata o 
oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode v Mestni občini Koper in Občini Ankaran za obdobje 2018 - 
2020 v predloženem besedilu. 
 

Ad 7 
 

PREDLOG ODLOKA O PREIMENOVANJU NASELJA JELARJI V NASELJE ELERJI - 
PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za krajevno samoupravo,  
- Odboru za gospodarske javne službe in promet, 
- Odboru za finance in gospodarstvo in  
- Statutarno-pravni komisiji. 

 
POROČEVALKA: 
 

- kot predstavnica predlagatelja 
ALENKA PLAHUTA, vodja Urada za splošne zadeve 

 
Razpravljal je Bojan Tavčar, član Občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL ( 24 prisotnih – 23 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
1. Sprejme se Predlog odloka o preimenovanju naselja Jelarji v naselje Elerji - 

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 (24 prisotnih – 24 za, 0 proti) naslednji 
 

SKLEP 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga 
odloka o preimenovanju naselja Jelarji v naselje Elerji. 
 
Opredelitev do podanih pripomb in predlogov v prvi obravnavi ter predstavitev predloga 
odloka za drugo obravnavo je podala ALENKA PLAHUTA, vodja Urada za splošne 
zadeve. 
 



V drugi obravnavi ni razpravljal nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 24 za, 0 proti) naslednji 
  

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o preimenovanju naselja Jelarji v naselje Elerji v predloženem 
besedilu. 
 

Ad 8 
 

PREDLOG SKLEPA O SPREJETJU STRATEGIJE RAZVOJA IN TRŽENJA TURIZMA V 
MESTNI OBČINI KOPER DO LETA 2025 

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

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

 
POROČEVALKA: 
 

- kot predstavnica predlagatelja 
TAMARA KOZLOVIČ, vodja Turistične organizacije Koper 

 
V razpravi so sodelovali: Maja Tašner Vatovec, Darija Krkoč, Damian Fischer, Marin 
Marasovič, Peter Bolčič, Igor Hrvatin, Vilij Bržan, Nevijo Pucer in Tomaž Slavec, člani 
Občinskega sveta ter Tamara Kozlovič, vodja Turistične organizacije Koper. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 18 za, 0 proti) Sklep o sprejetju Strategije 
razvoja in trženja turizma v Mestni občini Koper do leta 2025 v predloženem besedilu. 
 

Ad 9 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA 
PROJEKTA (DIIP) ZA PROJEKT»REKONSTRUKCIJA ZIDU 1 IN OJAČITEV ZIDU 2 TER 

PREMESTITEV CESTE V GUCIH« 
 
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  

 
POROČEVALKA: 
 

- kot predstavnica predlagatelja 
ALENKA PLAHUTA, vodja Urada za splošne zadeve 

 
Razpravljal ni nihče. 
 



Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 19 za, 0 proti) Sklep o potrditvi dokumenta 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za projekt »Rekonstrukcija zidu 1 in 
ojačitev zidu 2 ter premestitev ceste v Gucih« v predloženem besedilu. 
 

Ad 10 
 

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 (21 prisotnih – 17 za, 0 proti) Sklep o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu. 
 

Ad 11 
 

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 (22 prisotnih – 19 za, 0 proti) Sklep o vzpostavitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu. 
 

Ad 11/1 
 

PREDLOG SKLEPA O ODPISU TERJATEV OBČINSKIH OZIROMA KOMUNALNIH TAKS 
 
Gradivo so člani  Občinskega sveta prejeli.  
 
POROČEVALEC:  
 

- kot predstavnik predlagatelja 
PETER DONAVAL iz Občinskega inšpektorata 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (22 prisotnih – 20 za, 0 proti) Sklep o odpisu terjatev 
občinskih oziroma komunalnih taks v predloženem besedilu. 
 



Ad 12 
 

PREDLOGI KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 
 

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli neposredno na seji. 
 
Prejeli so: 

- Predloga za imenovanje Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne 
komisije 

- Predlog za imenovanje članov  Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Koper 
- Predlog za imenovanje člana Sveta Gimnazije Gian Rinaldo Carli  Koper – Ginnasio 

Gian Rinaldo Carli Capodistria 
- Predlog za imenovanje članice Sveta Srednje tehniške šole Koper in 
- Predlog za imenovanje članov Sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovna šola Elvire Vatovec Prade 
 
POROČEVALEC: 
 

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

 
Razpravljal ni nihče. 
 
I. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (21 prisotnih – 18 za, 0 proti) naslednji  
 

S K L E P 
 
Imenuje se Občinska volilna komisija v naslednji sestavi: 
 

- za predsednika: 
dr. MILOŠ SENČUR, 
 

- za namestnico predsednika: 
ALENKA MAJERIČ,  
 

- za člana: 
TOMAŽ BELE,  

 
- za namestnika člana: 

DARKO DOLAR,  
 

- za članico: 
BREDA BAJEC,  
 

- za namestnico članice: 
MARINA PIRJEVEC,  
 

- za člana: 
dr. MARKO VIDNJEVIČ,  
 

- za namestnika člana: 
NEVIJ KAVREČIČ.  



II. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (21 prisotnih – 18 za, 0 proti) naslednji  
 

S K L E P 
 
Imenuje se Posebna občinska volilna komisija v naslednji sestavi: 
 
      -     za predsednika: 
GIANI FLEGO,  
 

- za namestnico predsednika: 
MAJA ŠVILIGOJ CERNAZ,  
 

- za članico: 
BRUNA NOVEL,  
 

- za namestnico članice: 
GRAZIELLA PONIS,  
 

- za člana: 
ROBERTO BONIFACIO,  
 

- za namestnico člana: 
NICOLETTA CASAGRANDE,  
 

- za članico: 
SARA TRAMPUŽ,  
 
     -     za namestnika članice: 
TEO GUSTINČIČ.  

 
 
III. 
 

Občinski svet JE SPREJEL (21 prisotnih – 18 za, 0 proti) naslednji  
 

S K L E P 
 

Za člane Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Koper – predstavnike Mestne občine Koper 
se  imenujejo: 
 

- Cvetka Jagodič 
- Miro Kocjančič, 
- Milojka Lahajnar Špacapan, 
- Alenka Majerič, 
- Sabina Mozetič,  
- Kristina Radovčić in 
- Jana Tolja. 

 
IV. 
 

Občinski svet JE SPREJEL (21 prisotnih – 18 za, 0 proti) naslednji  
 



S K L E P 
 

Za člana Sveta Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper – Ginnasio Gian Rinaldo Carli 
Capodistria – predstavnika Mestne občine Koper se imenuje: 
 

- Marco Apollonio 
 
V.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (21 prisotnih – 18 za, 0 proti) naslednji  
 

S K L E P 
 
Za članico Sveta Srednje tehniške šole Koper – predstavnico Mestne občine Koper se 
imenuje: 
 
      - Ingrid Kocjančič. 
 

VI. 
 

Občinski svet JE SPREJEL (20 prisotnih – 16 za, 0 proti) naslednji  
 

S K L E P 
 

Za člane Sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Elvire Vatovec 
Prade -  predstavnike Mestne občine Koper se imenujejo: 
 

- Neda Božič 
- Igor Hrvatin in 
- Darija Krkoč. 

 

Ad 12/1 
 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANOV SVETA JAVNEGA ZAVODA CENTER 
MLADIH KOPER 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Poročal in razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (21 prisotnih – 17 za, 0 proti) Sklep o imenovanju članov 
sveta javnega zavoda Center mladih Koper v predloženem besedilu. 
 

 
Ad 13 

 
VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 

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



DRAGICA VRKIČ KOZLAN, članica občinskega sveta: 
 
USTNO in PISNO: 
 
Klub občinskih svetnikov SMC Koper bi rad podal pobudo. Na pohvalno strategijo turizma, ki 
smo jo poslušali, na napovedano strategijo kulture, ki je tudi bila omenjena, bi v naši skupini 
radi dali pobudo, in sicer »Oblikovanje zelene strategije Mestne občine Koper. 
 
V cilju trajnostne obravnave okolja, zmanjševanja njegovega onesnaževanja predlagamo 
oblikovanje t.i. »Zelene strategije Mestne občine Koper«, strategije, ki bo naslavljala 
probleme onesnaževanja zraka, tal in voda. Ugotavljamo, da so te težave v Mestni občini 
Koper zelo pomanjkljivo naslovljene in brez ciljnih vrednosti, katere bi skozi kazalnike lahko 
spremljali. Izdelana je Trajnostna urbana strategija, ki pa naslavlja le razvoj nove trajnostne 
infrastrukture, ne pa tudi trajnostnega okolja.  
 
V okviru strategije predlagamo: 

1. pripravo Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Koper, kot ga 
poznajo številne mestne občine v Sloveniji¹, 

2. oblikovanje rednega letnega razvojnega programa sajenja novih dreves glede na 
funkcionalne potrebe v prostoru (to pomeni zmanjšanje prašnih delcev, zmanjšanje 
ozona, nižanje temperature okolice, zatočišče za ptice v urbanem okolju in ostalo) in  

3. ukinitev ognjemetov kot virov onesnaževanja okolja skladno s pozivom ARSO² 
 
Obrazložitev predloga: 
 
K 1. 
Načrt kakovosti zraka je nujno izdelati kot podlago za merjenje okoljske učinkovitosti bodočih 
trajnostnih ukrepov v okviru Trajnostne urbane strategije, saj je njihov cilj vsaj ohranjati oz. 
celo izboljšati zdravo okolje za nas in bodoče generacije. V Mestni občini Koper je bilo v letu 
2016 devet prekoračitev mejnih dnevnih vrednosti PM10, vse v mesecu januarju in februarju 
(glej priloga 3 predloga). Predlagamo analogni načrt za področje onesnaženja tal in voda. V 
odsotnosti načrta je nekorektno zanašanje na izvedbo ukrepov s strani Luke Koper kot 
potencialno največjega onesnaževalca zraka, katera je trenutno tudi edina skrbnica 
kakovosti zraka v urbanem delu Kopra.  
 
K 2.  
Vezano na načrt iz točke 1. je primeren ukrep redno letno zasajevanje novih dreves glede na 
funkcionalne potrebe v prostoru, določene za posamezne mikrolokacije (npr. iglavci za 
zmanjševanje prašnih delcev, listavci za zmanjševanje temperature okolice in zmanjšanje 
ozona).  
V Marjetici Koper so zaposlene strokovne osebe, ki že imajo izdelan nabor vrst dreves glede 
na njihovo okoljsko funkcijo in bodo predlog, v kolikor bo odobren, z veseljem realizirali. 
Rešitev je smiselno uvesti tako v mestnem jedru (z vidika funkcije čiščenja zraka) kot na 
podeželju (z vidika oživitve vaških jeder in blaženja okoljskih vplivov). Sedaj načrtovana 
mestna parkovna infrastruktura (mestni park ob Semedelski promenadi in Centralni park) gre 
v smeri trajnostnega okolja, vendar gre za le dve izolirani območji v urbanem prostoru, 
oddaljeni od virov onesnaževanja in s prvenstveno turističnim pridihom, pri čemer še ni 
zagotovljeno, da bodo zasajena drevesa z želeno funkcijo. Ob tem pa ni proračunsko 
zagotovljeno obnavljanje obstoječih dreves, ki bi omogočilo pravočasno načrtovanje menjav 
glede na starost in stanje le teh.  
 
K 3.  
Agencija RS za okolje je 24. 10. 2017 povabila vse občine, da se z okoljevarstvenega vidika 
ob izvedbi novoletnih prireditev odpovedo ognjemetom in drugi pirotehniki. Ob ognjemetih se 
v zrak sproščajo kalij, stroncij, vanadij, titan, barij, baker, svinec, magnezij, aluminij, antimon, 



žveplo, mangan, fosfor, cink in saje. Gre za izredno majhne, tako imenovane nanodelce, ki 
lahko prodrejo globoko v pljuča in druge dele telesa. V okolju ostanejo, dokler jih ne sperejo 
padavine, in ves ta čas ogrožajo naše zdravje.³ Glede na glavno usmeritev Strategija 
trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-20214, t.j. »Slovenija = zelena, aktivna in zdrava 
destinacija za 5* doživetja« ni prepoznati slehernega elementa primernosti izvedbe 
ognjemeta. Posledično predlagamo ne samo opustitev novoletnega ognjemeta, ampak 
opustitev  ognjemetov nasploh. Ob tem bodo hvaležni številni astmatični bolniki, starejši 
ljudje, hišni ljubljenčki, ptice, kmečke živali …. vsi, ki živimo v tem okolju in nenazadnje 
okolje samo.« 

 
Priloga je tudi zadnji meritve za mesec november, kakšne so bile v naši Mestni občini, zato 
dajemo pobudo na to temo. 
 
MARIN MARASOVIČ, član Občinskega sveta:  
 

PISNO: 
 
Pri 8. točki nisem dobil odgovora pristojnih, zato podajam svetniško vprašanje kot sledi. 
 
Pri branju Strategije razvoja in trženja turizma v MOK do leta 2025 je hvalevredno razbrati 
kar nekaj ambiciozno postavljenih ciljev in izzivov. Med drugim: povečanje števila ležišč za 
500, povečanje števila nočitev za 50%, povečanje povprečne dobe bivanja, kot izziv pa je na 
strani 25 posebno izpostavljeno, da se potrebuje hotel višje kategorije v središču mesta. 
 
Tukaj sej mi je porodila dilema, saj je v javnosti slišati, naj bi predstavniki oz. pooblaščenci 
MOK, v gospodarskem sporu med MOK kot tožeče stranke zoper DZS d.d. in Terme Čatež 
d.d., zatrjevali, da bi naj MOK nameravala nepremičnino, ki v naravi predstavlja zdajšnji 
Hotel Koper, uporabljati za izobraževalne in raziskovalne dejavnosti in za namene 
zagotavljanja kadrovskih stanovanj. 
 
Moje vprašanje je naslednje. Ali navedene informacije, da naj bi se Hotel Koper, ki se nahaja 
v mestnem središču, ne uporabljal za opravljanje hotelirske dejavnosti, temveč za dejavnosti 
v javnem interesu, drži oz. kakšna je dejanska pozicija MOK s tem v zvezi? V katerem od 
obeh primerov bi lahko razumen človek zaključil, da gre za sprenevedanje: v domnevnem 
stališču MOK izraženem v dotičnem gospodarskem sporu ali v stališčih, ki so izražena v 
Strategiji?  
 
Že vnaprej se pristojnim zahvaljujem za konkreten odgovor in vas prav lepo pozdravljam. 
 

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

1. HRUP v  Kopru in bližnji okolici mesta  
 
Občani in občanke zaznavajo največji hrup in vibracije, ki ga 24 ur na dan povzroča delo v  
pristanišču Koper. Moteča je tudi avtocesta ob Semedeli ter tovorni promet, ki pelje 
dobesedno čez mesto.  
 



Na predstavitvi strategije Luke Koper do leta 2030 junija letos v Škocjanskem zatoku, sem 
na hrup posebej opozorila predstavnike Luke. Tudi sam župan je ob priliki razprave o pritožbi 
na okoljevarstveno dovoljenje za podaljšanje prvega pomola pristanišča razpravljal o 
potrebni spremembi tehnologije napajanja ladij – prehod na električni sistem.  
 
Luka Koper načrtuje 100% povečanje pretovora kontejnerjev, do leta 2030 naj bi presegli 2 
mio pretovora. Za 50% je predvidena rast pretovora avtomobilov. Že danes so znana 
pristanišča z napajanjem ladij z električno energijo v Belgiji, na Finskem, Švedskem, ZDA, 
Nemčiji, Norveški, Nizozemski... 
 
Zanima me: 
 

- ali MO Koper načrtuje sprejem operativnega programa varstva pred hrupom v MO 
Koper in še posebej varstva pred hrupom iz pristanišča, 

- kakšne načrte ima Luka Koper v zvezi z zmanjšanjem hrupa iz pristanišča v 
prihodnjem letu in v prihodnjih letih, ko bo pretovor naraščal? So ti načrti usklajeni z 
MO Koper in s pristojnim ministrstvom, 

- kakšne so možnosti vplivanja na čimprejšnje elektrificiranje pomolov in s tem 
zmanjševanje hrupa, ki ga povzročajo hrupni ladijski generatorji? 

- ali je možna boljša zaščita pred hrupom z avtoceste (sedaj so ob avtocesti 
nameščene ponekod protihrupne ograje)?  

- ali je MO Koper naročila izdelavo študije, da bi na vseh nivojih ublažili jakost hrupa z 
ustreznimi zaščitnimi sredstvi in omogočili občanom znosnejše življenje? 

 
Predlagam, da MO Koper sprejme odlok, s katerim se bi prizadetim prebivalcem Kopra in 
bližnje okolice zmanjšal prispevek za stavbno zemljišče kot odškodnina za hrup, ki ga 
prenašajo že 50 let.   
 

2. Karavla Plavje 
 
MOK je z uveljavitvijo predkupne pravice kupila nepremičnino – karavlo na Plavjah. V 
obrazložitvi finančnega načrta za leto 2017 je navedeno: »OB050-16-0007 Ureditev karavle: 
V letu 2017 je predvideno, da se bo izvedla ustrezna projektna dokumentacija, ki bo skladna 
z možnostmi prostorske umestitve novih vsebin navedenega objekta«. 
 
Zanima me: 
 

- katere aktivnosti so stekle v letošnjem letu za prenovo karavle in katere dejavnosti 
bodo zaživele v novem objektu, 

- ali je MOK uskladila svoje načrte za karavlo s   bližnjimi KS? 
 

3. Pobuda za spremembo namembnosti  prostora – KS Škofije 
 
Iz MO Koper sem kot občinska svetnica septembra prejela pošto – dopis KS Škofije Mestni 
občini Koper oz. županu, v katerem je podana pobuda za spremembo namenske rabe 
prostora. 
 
 Citiram:« Vezano na predlog o spremembi namenske rabe prostora  štev. 146/16  z 
dne 10. 11. 2016 in odgovorom Urada za okolje in prostor št. 3500-19/2017 z dne 09. 
02. 2017 ponovno dajemo pobudo za spremembno namenske rabe prostora, ki zajema 
parcele št. 760/3,760/5 761/1, 761/3, 762, 763/1 763/2, 783/2 ,783/3 in 784 vse k.o. 2595 
Škofije. Ta je  sedaj opredeljena  kot  »osnovna namenska raba: ureditveno območje 
za poselitev«. Predlagamo, da se podrobnejša namenska raba, ki je sedaj definirana 
kot  območje za centralne dejavnosti in območje za stanovanja, spremeni v območje 
za rekreacijo in urbano zelenje.  



Po analogiji sklepa št. 3505-18/2017* sprejetega dne 21. 09. 2017 na 26. seji sveta MO 
Koper prosimo, da Urad za okolje in prostor pripravi ustrezno obrazložitev in predlog  
Odboru za okolje  oz. občinskemu svetu, da skladno s pogoji iz  56. a člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju  izvede  spremembo podrobnejše namenske rabe.  
Svet KS smatra, da je  glede na zazidalni potencial širše soseščine tega območja , 
zaradi že poseljenih bližnjih območij ter neposredne bližine Spodnjih in Zgornjih 
Škofij s približno 2.000 prebivalci potrebno te površine zavarovati pred pozidavo in jih 
ohraniti ter postopno urediti v športno rekreacijski park tudi z vidika trajnostnega  
razvoja človeku prijaznega bivalnega prostora. 
Ker so nekatere  parcele, ki so ključne za celostno načrtovanje predlagane namenske 
rabe, bile že na večkrat ponovljenih občinskih dražbah ( in k sreči še ne prodane), 
predlagamo, da se s spremembo namembnosti ne čaka na komaj nastajajoči OPN, 
temveč da se to izvede na podoben ali enak način, kot se je  pristopilo v primeru iz 
drugega odstavka tega dopisa. 
Z našo pobudo seznanjamo tudi vodje svetniških skupin sveta MOK, na katere 
apeliramo, da v duhu večkrat izražene želje po trajnostnem razvoju mestnega dela  
občine omogočite tudi zaledni KS, da se razvija v to smer in ne v morebitno mrtvo in 
brezdušno spalno in  tranzitno naselje«. 

 
V zvezi z navedenim pismom in pobudo KS Škofije me zanima: 
 

- ali je MO Koper KS Škofije odgovorila (prosim za kopijo odgovora) in ali se je morebiti 
sestala s svetom KS Škofije, 

- kako se je MO Koper opredelila do pobude, kje lahko doseže dogovor s KS in kje ne 
ter vzroki za slednje? 

 
Kot občinska svetnica menim, da je MO Koper dolžna spoštovati na celotnem območju 
občine določila 145. člena Statuta MO Koper ter predlagam, da MO Koper konstruktivno 
pristopi k reševanju podane pobude.  
 

4. Dodatni program splošne medicine za MO Koper v letu 2018 
 
Zanima me: 
 

- ali je ZZZS dodelila letos dodatni program  splošne medicine za našo občino, 
- v katero področje bo namenjen, 
- na katerih področjih osnovnega zdravstva imamo morebitno pomanjkanje programa 

in strokovnega kadra, 
- ali bo dodatni program predviden za novo ambulanto Zdravstvenega doma Koper, 

kdaj bo steklo financiranje oz. kdaj in kje bo  nova ambulanta?  
 

5. PLANIRANJE KS – PRORAČUN MO KOPER ZA LETO 2018 
 
Predlagam še nekaj vprašanj glede participatornega proračuna: 
 
Zanima me:  
 

- koliko KS je poslalo predloge za proračun in načrt razvojnih programov na MO Koper 
, 

- koliko KS je sklicalo zbore krajanov in uskladilo razvojne načrte in prioritete 
neposredno z občani na zborih krajanov, 

- koliko je razvojne načrte sprejelo samo na sejah svetov KS, 

- kako jih je vodstvo občine spodbujalo za pripravo predlogov in za sklic zborov 
krajanov, 



- kako se bo o predlogih KS z njimi usklajevalo v skladu s 144. sklepom Statuta in 
poskrbelo za enakomerni razvoj vseh delov občine, 

- ali so glede na smernice MJU in sveta Evrope o nujnosti večje participacije prilagodili 
predlog sklepa in obrazec glede priprave proračuna? 

6. Izgradnja novega vrtca v Dekanih in dodatnih učilnic za Osnovno šolo Dekani 
 
Zanima me: 
 

- kateri ponudniki so se prijavi na javni razpis za izgradnjo vrtca in kakšne pogoje 
izgradnje so ponudili, 

- ali so bile vložene kakšne pritožbe na izbiro izvajalca, 
- kdo je izbrani izvajalec iz za kakšno ceno bo izgradil vrtec,  
- ali potekajo planirane aktivnosti skladno s planom izgradnje, 
- kako je šola v letošnjem šolskem letu rešila prostorsko stisko,   
- ali bo v proračunu 2018 planirana obnova starega vrtca z povsem drugim namenom 

– v korist krajanov? 
 

7. Čiščenje ceste ob hiši Jerebica v Dekanih 
 
Pločnik za pešce se  pred hišo Jerebice v Dekanih končuje, zato pešci hodimo po cesti, tik 
ob zidu hiše Jerebica. Del ceste od pločnika do križišča je že dlje časa neočiščen (trava, 
zemlja), zato predlagam, da ga pristojni čim prej očistijo in krajanom omogočijo varnejšo 
hojo. 
 

8. Občinski podrobni prostorski načrt »Lama Dekani« 
 
Občinski svet je na 24. Seji dne 21. 9. 2017 potrdil navedeni OPPN. Neuradno smo izvedeli, 
da naj bi lastnik družbe skrčil nameravano gradnjo na predvidenem zemljišču in sicer v delu, 
kjer se danes nahaja stanovanjska hiša tik ob cesti.    
 
Zanima me: 
 

- ali navedena informacija drži ali ne, 
- ali ostaja načrt izgradnje krožišča  pri Lami  in kdaj se bodo pričela dela, 
- kakšne aktivnosti MO potekajo za izgradnjo krožišča na Vardi, ki naj bi se gradilo v 

sklopu OPPN za Lamo Dekani? 
 

9. Gradnja podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru 
 
Občinski svet je na 22. redni seji dne 29. 6. 2017 potrdi investicijski program za projekt 
»Gradnja podzemne parkirne hiše pod Muzejskim trgom v Kopru« v skupni vrednosti 
5.666.196,48 EUR. Zaključek gradnje je predviden v letu 2019.  
 
Zanima me: 

- katere aktivnosti so bile izvršene v obdobju po sprejetju investicijskega programa, 

- ali potekajo aktivnosti v skladu s časovnim načrtom izvedbe investicije, 

- ali je izbran izvajalec za projektiranje in gradnjo ter izvajalec za nadzor ter podatke o 
tem? 

 
10. Marjetica d.o.o. -  uporaba 5% donosa na vložena poslovno potrebna osnovna 

sredstva  
Marjetica d.o.o. obračunava, skladno s 2. členom Uredbe,  najvišji donos na vložena 
poslovna sredstva za gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih in 
padavinskih odpadnih voda. 



Zanima me:  
 

- koliko sredstev je oblikovanih doslej v posameznem poslovnem letu, 

- kako so se ta namenska sredstva uporabila, kdaj in za kateri namen, 

- zakaj je potrebna najvišja stopnja donosa? 
 

11. Prodaja stare šole v Sv. Antonu 
 
MO Koper je uvrstila v razpis za prodajo na dražbi tudi staro šolo v Svetem Antonu, tik pred 
14. 11. 2017 pa je izvedla umik iz prodaje. 
 
Zanima me: 
 

- zakaj je MO Koper uvrstila staro šolo v načrt prodaje, 

- zakaj namera ni bila usklajena z KS Sveti Anton, 

- ali je bil na vidiku znani kupec in za kakšen namen bi bila stara šola namenjena, 

- ali bo MO Koper v proračunu 2018 namenila primerna finančna sredstva za obnovo 
dotrajane šole in jo namenila za dejavnosti, ki so jih izpostavili krajani? 

 
12. Nakup gradu Glem 

 
Zanima me: 
 

- katere aktivnosti je MO Koper izvedla v letošnjem letu v zvezi z navedeno 
nepremičnino, 

- kakšni stroški so nastali in komu so bili plačani ter kdaj, 

- ali v navedenem objektu stanuje bivši lastnik ali je objekt izpraznjen?  

- Kdaj bomo občinski svetniki prejeli strategijo upravljanja s tem objektom in kdaj bo 
prinašal prihodek? 

 
13. Načrti za prihodnost Marjetica d.o.o. 

 
V letnem poročilu 2016 na strani 47 navaja Marjetica d.o.o. me drugim tudi, da bo: 
 

- razširila mrežo javnih sanitarij, 

- povečala delež ločeno zbranih frakcij na izvoru na najmanj 50%, 

- vzpostavila najvišje standarde na celotnem sistemu zbiranja in čiščenja odpadnih in 
padavinskih vod ter zmanjšati onesnaževanje okolja in vode.  

 
Zanima me: 
 

- kdaj bodo ti načrti uresničeni,  

- kje bodo locirane nove pridobitve, 

- višina ocenjenih finančnih vložkov za posamezni načrt.  
 

14. Subvencioniranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav  
 
Že pred leti sem podala predlog o subvencioniranju nakupa MČN, vendar ste ga zavrnili. V 
uradnem listu št. 66 z dne 24. 11. 2017 sem zasledila, da je Občina Piran objavila Pravilnik o 
subvencioniranju nakupa MČN. 
 
Ponovno dajem predlog, da MO Koper in Marjetica d.o.o. sprejmeta takšen pravilnik in 
omogočita nakup številnim gospodinjstvom, ki si tovrstnega stroška v celoti ne moremo 
privoščiti ter tako prispevamo k zmanjšanju onesnaženja našega okolja.  



Za odgovore se zahvaljujem.« 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18.17  uri. 
 
 
 
 
 
 
VODJA SLUŽBE ZA        PREDSEDUJOČI 
  OBČINSKI SVET            PODŽUPAN 
      Breda Bajec       Alberto Scheriani 
 
  

 
 
 

  

 



 


