
 
 

MESTNA OBČINA KOPER 

COMUNE CITTÀ  DI CAPODISTRIA 

 

  Občinski svet - Consiglio comunale 

 

            

                                Verdijeva ulica - Via Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija       
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Z A P I S N I K  

 
29. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 29. marca  
2018 ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. 
 
 
Sejo je vodil ALBERTO SCHERIANI, podžupan. 
 
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI:  
 
Zaradi tehničnih težav z glasovalno napravo je predsedujoči sejo prekinil za 5 minut. 
 
Pred nadaljevanjem seje je bila preverjena prisotnost.  
 
ALBERTO SCHERIANI, podžupan je ugotovil: 
 

- da je od 33 članov Občinskega sveta prisotnih 29 članov, in sicer: 
  
Jani Bačić, Peter Bolčič, Aleš Bržan, Vilij Bržan, Milivoj Čotar, Karin Felicijan Glamočić, Olga 
Franca, Damian Fischer, Igor Hrvatin, Ingrid Kocjančič, Marko Kocjančič, Darija Krkoč, 
Milojka Lahajnar - Špacapan, Marin Marasovič, Tina Mojškerc, Anja Pečič, Slobodan 
Popović, Nevijo Pucer, Kristina Radovčić,  Alberto Scheriani, Tomaž Slavec, Marijan 
Stermšek, Barbara Strmole, Tjaša Škerlič, Marko Štrkalj, Maja Tašner Vatovec, Narciso 
Urbanaz, Vlasta Vežnaver in Dragica Vrkič Kozlan. 
 

Odsotni člani občinskega sveta: Mojca Hilj Trivič, Patrik Peroša, Mario Steffè in Bojan 
Tavčar, vsi opr. 
 
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, njegovo razširitev ter spremembe so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
Prejeli so tudi predlog Olge Franca, članice Občinskega sveta za razširitev predloga 
dnevnega reda s  točko: 
 

- Predlog sklepa v zvezi s pripravo predloga Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki 

1 
PREDLOG 



 
Predlagateljica predloga za razširitev predloga dnevnega reda, Olga Franca, članica 
Občinskega sveta je podala dodatno obrazložitev predloga. 
 
Nataša Likar, vodja Urada za gospodarske javne službe in promet, je v imenu župana podala 
k predlogu za razširitev predloga dnevnega reda negativno mnenje. 
 
V razpravi je sodelovala Olga Franca, članica Občinskega sveta. 
 
I. 
 
Občinski svet predloga Olge Franca, članice Občinskega sveta, za razširitev predloga 
dnevnega s predlogom sklepa v zvezi s pripravo predloga Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki NI SPREJEL (29 prisotnih – 8 
za, 19 proti) 
 
II. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 22 za, 0 proti) predlog, da se Predlog 
odloka o uporabi proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov 
za odpravo posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017 
obravnava in sprejme po hitrem postopku. 
 
III. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 26 za, 0 proti) naslednji 
 

d n e v n i  r e d : 
 

1. Potrditev zapisnika 28. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 1. 
februarja 2018 
 

2. Predlog za potrditev mandata članu Občinskega sveta Mestne občine Koper 
 

3. Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na 
področju fizioterapije – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 
 

4. Predlog odloka o uporabi proračunske rezerve Mestne občine Koper za financiranje 
izdatkov za odpravo posledic poplav in močnega vetra med 11. in 13. decembrom 
2017 – hitri postopek 
 

4/1 Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih ukrepih za zavaro-       
      vanje urejanja prostora za postavitev oglaševalskih objektov v Mestni občin  Koper –  
      prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 

 
5. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi položaja javnega 

podjetja – azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. – prva obravnava s 
predlogom za skrajšani postopek 
 

6. Predlog ugotovitvenega sklepa o uskladitvi stanja nepremičnin na območju CČN 
 

7. Predlog sklepa o spremembi načrta razvojnih programov Mestne občine Koper za 
obdobje 2018-2021 
 



8. Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za projekt »Ureditev skalometa 
ob obalni cesti, na odseku od 10 do 16, v dolžini 440 m« 

 
9. Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa za projekt »Postavitev postaj za 

vzpostavitev sistema izposoje koles« 
 

10. Predlog sklepa o dopolnitvi sklepa o letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim 
premoženjem Mestne občine Koper za leto 2018 
 

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

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

13. Predlog sklepa o določitvi višine denarnega dela priznanja Mestne občine Koper – 
»Priznanje 15. maj« za leto 2018 

 
14. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – UMAKNJENA 

 
14/1Predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Nadzornega sveta Javnega  
       podjetja – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l  

 
15. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta 

 
Ad 1 

 
POTRDITEV ZAPISNIKA 28. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE 

KOPER Z DNE 1. FEBRUARJA 2018 
 

Predlog zapisnika so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE POTRDIL (29 prisotnih – 27 za, 0 proti) Zapisnik 28. redne seje 
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 1. februarja 2018 v predloženem 
besedilu. 
 

Ad 2 
 
PREDLOG ZA POTRDITEV MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE 

KOPER 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
POROČEVALEC:  
 

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

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 27 za, 0 proti) naslednji SKLEP: 
 
Potrdi se mandat članu Občinskega sveta Mestne občine Koper Marijanu Stermšku. 
 



Marijan Stermšek, član Občinskega sveta se je ob potrditvi mandata predstavil članom 
Občinskega sveta. 
  

Ad 3 
 

PREDLOG ODLOKA O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA 
PRIMARNI RAVNI NA PODROČJU FIZIOTERAPIJE – 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 in  
- Statutarno-pravni komisiji. 

 
POROČEVALEC: 
 

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

 
Razpravljali sta Maja Tašner Vatovec in Olga Franca, članici Občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 24 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
1. Sprejme se Predlog odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na 

primarni ravni na področju fizioterapije – 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 (29 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji 
 

SKLEP 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga 
odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni na področju 
fizioterapije. 
 
Opredelitev do podanih pripomb in predlogov v prvi obravnavi ter predstavitev predloga 
odloka za drugo obravnavo je podal TIMOTEJ PIRJEVEC, vodja Urada za družbene 
dejavnosti in razvoj. 
 
V drugi obravnavi je razpravljala Maja Tašner Vatovec, članica Občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 24 za, 0 proti) naslednji 
  

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na primarni ravni 
na področju fizioterapije v predloženem besedilu. 

 



Ad 4 
 

PREDLOG ODLOKA O UPORABI PRORAČUNSKE REZERVE MESTNE OBČINE KOPER 
ZA FINANCIRANJE IZDATKOV ZA ODPRAVO POSLEDIC POPLAV IN MOČNEGA 

VETRA MED 11. IN 13. DECEMBROM 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 
ALENKA PLAHUTA, vodja Urada za splošne zadeve 

 
V razpravi so sodelovali: Dragica Vrkič Kozlan, Olga Franca, Tomaž Slavec in Igor Hrvatin, 
člani Občinskega sveta ter Alenka Plahuta, vodja Urada za splošne zadeve. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 25 za, 1 proti) Odlok o uporabi proračunske 
rezerve Mestne občine Koper za financiranje izdatkov za odpravo posledic poplav in 
močnega vetra med 11. in 13. decembrom 2017 v predloženem besedilu.   
 

Ad 4/1 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O ZAČASNIH 
UKREPIH ZA ZAVAROVANJE UREJANJA PROSTORA ZA POSTAVITEV 

OGLAŠEVALSKIH OBJEKTOV V MESTNI OBČIN    KOPER – 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 

 
Razpravljal je Aleš Bržan, član Občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 22 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

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

ukrepih za zavarovanje urejanja prostora za postavitev oglaševalskih objektov 
v Mestni občin 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 (29 prisotnih – 23 za, 0 proti) naslednji 
 

SKLEP 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga 
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje 
urejanja prostora za postavitev oglaševalskih objektov v Mestni občin Koper. 
 
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 je razpravljal Aleš Bržan, član Občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (29 prisotnih – 23 za, 0 proti) naslednji 
  

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih ukrepih za 
zavarovanje urejanja prostora za postavitev oglaševalskih objektov v Mestni občin     
Koper v predloženem besedilu. 
 

Ad 5 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVI 
POLOŽAJA JAVNEGA PODJETJA – AZIENDA PUBBLICA MARJETICA KOPER, D.O.O.-

S.R.L. – PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Predsedujoči je člane Občinskega sveta obvestil, da ga je član Občinskega sveta Jani Bačič 
pisno obvestil, da je skladno s prvim odstavkom 38. člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB1) pri točkah 5, 6 in 14/1  
predlaganega dnevnega reda 29. seje Občinskega sveta MOK, z dne 29/3-2018, podano 
nasprotje interesov, zaradi česar se  z odločanja  pri teh točkah izloča. 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za gospodarske javne službe in promet, 
- Odboru za okolje in prostor 
- 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: Maja Tašner Vatovec, Olga Franca in Aleš Bržan, člani Občinskega 
sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 17 za, 6 proti) naslednji  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3056


S  K  L  E  P 
 

1. Sprejme se Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi 
položaja javnega podjetja – azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. – 
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, 3 proti) naslednji 
 

SKLEP 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga 
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi položaja javnega podjetja – 
azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.  
 
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 razpravljala Maja Tašner Vatovec, članica Občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih - 17 za, 5 proti) naslednji 
  

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi položaja javnega 
podjetja – azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. v predloženem besedilu. 
 

Ad 6 
 

PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA O USKLADITVI STANJA NEPREMIČNIN NA 
OBMOČJU CČN 

 
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 – 23 za, 0 proti) Ugotovitveni sklep o 
uskladitvi stanja nepremičnin na območju CČN v predloženem besedilu. 

 
 
 
 



Ad 7 
 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE 
OBČINE KOPER ZA OBDOBJE 2018-2021 

 
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 

dr. VILMA MILUNOVIČ, vodja Urada za finance in računovodstvo 
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 22 za, 0 proti) Sklep o spremembi načrta 
razvojnih programov Mestne občine Koper za obdobje 2018-2021 v predloženem 
besedilu. 
 

Ad 8 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT 
»UREDITEV SKALOMETA OB OBALNI CESTI, NA ODSEKU OD 10 DO 16,  

V DOLŽINI 440 M« 
 

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

- Odboru za gospodarske javne službe in promet, 
- Odboru za okolje in prostor  in 
- Odboru za finance in gospodarstvo  

 
POROČEVALKA:  
 

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

 
V razpravi so sodelovali: Dragica Vrkič Kozlan in Aleš Bržan, člana Občinskega sveta ter 
mag. Nataša Likar, vodja Urada za gospodarske javne službe in promet 
 
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 20 za, 1 proti) Sklep o potrditvi 
investicijskega programa za projekt »Ureditev skalometa ob obalni cesti, na odseku 
od 10 do 16, v dolžini 440 m« v predloženem besedilu. 
 

Ad 9 
 

PREDLOG SKLEPA O POTRDITVI INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT 
»POSTAVITEV POSTAJ ZA VZPOSTAVITEV SISTEMA IZPOSOJE KOLES« 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 



 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za gospodarske javne službe in promet, 
- Odboru za okolje in prostor  in 
- Odboru za finance in gospodarstvo  

 
POROČEVALKA:  
 

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

 
V razpravi sta sodelovala: Aleš Bržan in Olga Franca, člana Občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (28 prisotnih – 20 za, 2 proti) Sklep o potrditvi 
investicijskega programa za projekt »Postavitev postaj za vzpostavitev sistema 
izposoje koles« v predloženem besedilu. 
 

Ad 10 
 

PREDLOG SKLEPA O DOPOLNITVI SKLEPA O LETNEM NAČRTU RAVNANJA S 
STVARNIM IN FINANČNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE KOPER ZA LETO 2018 

 
Gradivo 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 

 
V razpravi sta sodelovali: Olga Franca, članica Občinskega sveta in Melita Osvaldič, vodja 
Urada za nepremičnine. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 22 za, 3 proti) Sklep o dopolnitvi sklepa o 
letnem načrtu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem Mestne občine Koper za 
leto 2018 v predloženem besedilu. 
 

Ad 11 
 

PREDLOG SKLEPA O UKINITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA 
LOKALNEGA POMENA 

 
Predlog sklepa so člani Občinskega svet prejeli. 
 
POROČEVALKA: 
 

- kot predstavnica predlagatelja 
MELITA OSVALDIČ, vodja Urada za nepremičnine  

 
Razpravljal ni nihče. 
 



Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 25 za, 0 proti) Sklep o ukinitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu. 

 
Ad 12 

 
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 (27 prisotnih – 25 za, 0 proti) Sklep o vzpostavitvi statusa 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena v predloženem besedilu. 
 

Ad 13 
 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE DENARNEGA DELA PRIZNANJA MESTNE 
OBČINE KOPER – »PRIZNANJE 15. MAJ« ZA LETO 2018 

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

- Odboru za finance in gospodarstvo  
 
POROČEVALEC:  
 

- kot predstavnik predlagatelja 
MARKO ŠTRKALJ, predsednik Komisije za priznanja in nagrade 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 23 za, 0 proti) Sklep o določitvi višine 
denarnega dela priznanja Mestne občine Koper – »Priznanje 15. maj« za leto 2018 v 
predloženem besedilu. 
 

Ad 14/1 
 

PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNEGA ČLANA NADZORNEGA SVETA 
JAVNEGA PODJETJA – AZIENDA PUBBLICA MARJETICA KOPER, D.O.O.-S.R.L  

 (večina opredeljenih glasov) 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Poročal in razpravljal ni nihče. 
 
 



Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih - 17 za, 0 proti) naslednji  
 

S K L E P 
 
Za nadomestnega člana  Nadzornega sveta Javnega podjetja – Azienda pubblica 
Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l – predstavnika ustanoviteljice se namesto sedanjega člana 
Janija Bačića imenuje Valmi Ugrin, in sicer do 14.5.2018, ko Jani Bačić opravlja 
funkcijo direktorja tega javnega podjetja. 
 

Ad 15 
 

VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 
 
Odgovore so člani Občinskega sveta prejeli. 
 
NOVA VPRAŠANJA, PREDLOGI IN POBUDE: 
 
ALEŠ BRŽAN, član občinskega sveta: 
 
Začel bom z »bužci ti naši Škofjoti«. Mene so nekateri prebivalci Škofij, ki pravijo, da niso 
člani ne ene skupine ne druge skupine, ampak si želijo novo šolo, kontaktirali in želijo pisne 
odgovore na vprašanja. Aktivni so tudi na facebook-u. Verjetno ste sami opazili. Veliko 
dokumentacije so tudi objavili. Malo sem šel tudi jaz skozi vso dokumentacijo, pa še skozi to, 
kar se je dogajalo v tem obstoječem mandatu. Že junija 2016 je kolegica Franca dala 
svetniško vprašanje glede problematike Osnovne šole Škofije. Dobila je tudi odgovor. Ampak 
tudi v tem odgovoru ni nič napisano v povezavi z izraženo voljo krajanov krajevne skupnosti, 
ki so že menda 2012. leta s sklepom zahtevali realizacijo obljubljenega projekta izgradnje 
nove šole in govorimo o obljubi iz leta 2010. 
 
Torej, vprašanja:  
 

1. Zakaj se niti občina Koper, ne župan nista odzvala na sklep oz. večkrat ponovljene 
sklepe zbora krajanov med leti 2013 – 2016, ali pa vsaj javno predstavila 
spremenjeno zamisel urejanja šolske problematike? 
 

2. Ureditev primera šole: jasno, nedvomno ena bistvenih nalog občine in tudi javnega 
interesa. Ali drži, da občina ni imela dialoga z ožjim delom lokalne skupnosti in iskala 
skupni konsenz? In če to drži, me zanima, zakaj? 

 
3. V 145. členu našega Statuta je zapisano, da ko se odloča o zadevah, ki se nanašajo 

samo na interese prebivalcev  posamezne krajevne skupnosti, mora občina 
predhodno pridobiti mnenje krajevne skupnosti in tega tudi predložiti nam, 
občinskemu svetu pred odločanjem o tem. Jaz sem morda to pozabil, ampak me 
zanima, ali je občina pridobila mnenje in ga predložila občinskemu svetu? Pa me 
zanima tudi še, kdo je v občini Koper zadolžen in odgovoren za komunikacijo med 
tem ožjim delom občine oz. krajevno skupnostjo in zainteresirano javnostjo, v tem 
primeru s starši šoloobveznih otrok s Škofij. V bistvu bi prav rad vedel kdo je po 
funkciji ta oseba, ki je zadolžena za to. Tako da vem, na koga se obrniti z več 
vprašanji.  

 
OLGA FRANCA, članica Občinskega sveta:  
 
Lahko dopolnite odgovor pod št. 5, ravnokar prejetih odgovorih, in sicer prosim, da se torej 
dopolni  ta vaš odgovor še z zneskom, ki je bil posameznemu prejemniku dodeljen. Torej gre 



za sakralne objekte na območju Mestne občine Koper in še prosim za podatek za leto 2018. 
Kdo je bil prejemnik in tudi znesek, ker sem mogoče slabo napisala in tega ni. 

 
Drugo vprašanje:  Vprašala bi, če lahko dobimo kratko poročilo komisije, ki je bila takrat 
oblikovana za namestitev azilantov, beguncev oz. migrantov. Me zanima, kje smo danes s 
tem vprašanjem oz. z rešitvami.  
 
PISNO:  
 
Spoštovani, 
v skladu s Poslovnikom Mestnega sveta Mestne občine Koper (MOK) vlagam svetniška 
vprašanja in prosim za celovite odgovore.  
 

1. IZGRADNJA  KANALIZACIJE V GAŽONU IN DOKONČANJE POKOPALIŠČA 
 
Krajani Gažona so me seznanili, da v vasi neizmerno smrdi zaradi neurejene kanalizacije, 
še posebej ob južnem vetru. Prva faza naj bi bila dokončana pred približno desetimi leti in 
sicer je kanalizacijo dobilo naselje na desni strani vasi, celotna leva stran vasi pa je brez 
kanalizacije. O  načrtovanem zaključku krajani pa žal nimajo nobene informacije. 
 
Vaška kanalizacija se prosto izteka kar po bližnji njivski cesti proti Segašem, onesnažuje 
sosednjo vas Bandele, da o neužitnem zraku sploh ne govorimo in onesnaževanju okolja. 
 
Zanima me: 

- kdaj se je pričela gradnja kanalizacije v Gažonu in kaj je projekt izgradnje obsegal, 
- kakšen je plan izgradnje  kanalizacija za celotno vas in bližnja naselja, 
- ali je pridobljeno gradbeno dovoljenje za vse faze izgradnje, 
- koliko sredstev je bilo investirano in kdo je bil izvajalec del ter višina sredstev ki je 

potrebna za zaključek izgradnje, 
- ali so si pristojni na MOK in Marjetici d.o.o. kdaj ogledali izpuste odpadnih voda ob 

cesti in kaj so ukrenili,  
- kakšno ureditev kanalizacije ima dom upokojencev v Gažonu, 
 
2. DOKONČANJE POKOPALIŠČA V GAŽONU 

 
Krajanom je bila obljubljena izgradnja nove kapelice in obnova severnega dela zidu 
pokopališča že pred leti.  
 
Zanima me: 

- kdaj bo izvedena sanacija severnega dela zidu, 
- koliko znaša predračunska cena sanacije, 
- ali ima MOK projekt za izgradnjo nove kapelice, kdaj je bil narejen in kakšna je 

predračunska cena izgradnje, 
- kdaj se bo pričela gradnja kapelice.  

 
3. UREJANJE SLUŽNOSTI IN ODŠKODNINE ZA SLUŽNOSTI  

 
V primerih prehoda komunalnih vodov (vodovod, plin, elektrika, kanalizacija, optika,...) ali 
poti preko zemljišč v zasebni lasti mora občina urediti služnostne pravice z vpisom na 
predmetno nepremičnino. V nasprotnem primeru, ko zasebnik zaprosi občino za služnost 
preko zemljišča v lasti občine, ravno tako se urejuje služnostne pravice.  
 
Zanima me: 

- na kakšen način občina določa višino odškodnin za služnosti, 
- kateri akt ureja odškodnine za služnosti in kakšni so kriterije za določitev odškodnin, 



- ali ima občina urejene vse služnosti, kje niso urejene (naselja) in zakaj ne, 
- koliko služnosti in s kom je občina podelila ali je uredila v svojo korist brez 

odškodnine, 
- ali občina uporablja enak pristop do pravnih in fizičnih oseb pri urejanju služnosti in 

določanju odškodnin. 
 

4. POŠKODOVANE AZBESTNE STREŠNE KRITINE  
 
TEHNO Beton, podjetje za proizvodnjo, trgovino in svetovanje v gradbeništvu d.o.o., Dekani 
220, Dekani je prenehalo obratovati. Del objektov vidno propada. Propada (razpokana, 
razcefrana ...) tudi azbestna strešna kritina, ki je zdravju škodljiva. Tudi v samem mestnem 
jedru v Kopru nasproti pristanišča je vidno poškodovana azbestna kritina na starem objektu.  

 
Zanima me: 

- ali ima občina vzpostavljeno evidenco objektov z azbestno kritino,  
- kaj namerava ukreniti v zvezi z zaščito zdravja prebivalcev, 
- ali so sproženi ustrezni postopki za sanacijo in kakšne možnosti občina ima, 
- kaj občinam nalaga zakonodaja na tem področju. 
 
5. NAKUP HOTELA KOPER  

 
V letošnjem proračunu (2018) je občina planirala 2,7 mio EUR za nakup Hotela Koper.  
 
Zanima me: 

- v kakšni fazi je postopek nakupa Hotela Koper, 
- kateri stroški so nastali na tem projektu doslej v breme MOK (vrsta stroška, višina in 

datum nakazila, prejemnik), 
- kakšna je strategija MOK v letu 2018 na tem projektu.  
 
6. NOV VRTEC DEKANI 

 
Načrtovano je, da bo otvoritev novega prepotrebnega vrtca v Dekanih, ki se gradi ob 
Osnovni šoli Dekani, v mesecu avgustu. 
 
Zanima me: 

- ali gradnja in druge aktivnosti potekajo skladno s terminskim načrtom, 
- kakšen je vpis otrok za prihodnje šolsko leto v vrtec, 
- kateri stroški so bili doslej poravnani na tem projektu, kdaj, prejemnik in višina. 

 
7. PLAČEVANJE KOMUNALNIH ODPADKOV S STRANI KRAJEVNIH SKUPNOSTI 

(KS) 
 
Zanima me: 

- katere KS redno plačujejo račune za odvoz komunalnih odpakov in katere ne ter 
vzrok (oprostitve, neplačniki ....) 

- koliko znaša višina enomesečnega računa za posamezno KS in na kateri osnovi je 
strošek določen,  

- kdaj so bile podpisane pogodbe med KS in Marjetico d.o.o.  s posamezno KS,  
- ali je prišlo do spremembe višine stroška za odvoz komunalnih odpadkov v zadnjih 

petih letih, kdaj in za koliko.  



 
8. PLAČEVANJE KOMUNALNIH ODPADKOV – NOVE PRAVNE OSEBE  

 
SLS Koper je s strani Marjetice Koper prejela 21. 3. 2018  Pogodbo o ravnanju z odpadki 
brez spremnega dopisa. Z odločbo se odmerja cena za odvoz komunalnih odpadkov. 
Odločbo smo zavrnili, saj nismo najemnik prostorov.  
 
Zanima me: 

- kako Marjetica Koper d.o.o. vrši nadzor nad registracijo pravnih oseb, ki so zavezanci 
za plačilo odvoza komunalnih odpadkov, 

- katere baze podatkov uporablja in kako ažurno dela poizvedbe (SLS Koper je prejel 
odločbo po štirih letih), 

- koliko je izgubljenega prihodka na morebitni račun neažurnosti, 
- koliko novih zavezancev je prejele v letu 2017 odločbe (po mesecih) in kakšen je 

skupni znesek zaračunanih stroškov odvoza odpadkov. 
 
9. VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI IN ODTOKOV VODE  

 
Že dlje časa so odtočni kanali na sprehajalni gozdni krožni poti iz Dekanov proti Tinjanu (Goli 
hrib) popolnoma ali delno zasipani. Tako voda ob deževjih uničuje že dotrajano in sanacije 
potrebno gozdno pot, ki je hkrati tudi lepa sprehajalna pot.  
 
Zanima me: 

- kdo je odgovoren za vzdrževanje gozdnih poti in hkrati za urejenost odtočnih cevi 
(kanalet..), 

- kdaj bodo zasipane odtočne cevi na tej poti primerno očiščene, 
- kdaj bo navedena gozdna pot sanirana.   

 
10. INVESTIRANJE V PARKIRIŠČA V MOK 

 
Zanima me: 

- koliko namenske takse je bilo zbrane iz naslova parkirišč v MO Koper v zadnjih petih 
letih (po posameznem letu), 

- kako so bila ta namenska sredstva porabljena – po posamezni investiciji  strani MOK, 
- ali je v parkirišča vlagala tudi Marjetica d.o.o., kdaj, koliko in za katero parkirišče.  

 
 

11. TEMATSKE POTI IN NJIHOVO VZDRŽEVANJE 
 
Mestna občina Koper vsaj od leta 1997 načrtno skrbi za razvoj tematskih poti na svojem 
območju.  Nekaj projektov:  

 Projekti Phare CBC (s koordinatorstvom občine Koper) s pomočjo zunanjih 
sodelavcev in inštitucij ter ministrstev.    

 Projekt Parenzana – pot zdravja in prijateljstva se je začel 3. aprila 2006 in končal 3. 
junija 2008. Glavni cilji projekta so bili revitalizacija nekdanje železniške proge 
Parenzane, integrirana turistična ponudba in dolgoročno čezmejno sodelovanje. 

 Leta 2009 je bilo prijavljeno in odobreno nadaljevanje projekta v okviru programa IPA 
CBC SI-HR 2007-2013 z nazivom PARENZANA II – Ponovna oživitev poti zdravja in 
prijateljstva. 

 Zaradi odličnih rezultatov predhodnih dveh projektov in pomena Parenzane kot žile 
utripalnice turizma v severozahodni Istri, je bila nekdanja železnica ponovno 
prijavljena na Operativni program IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013, z nazivom 
Parenzana Magic.  



 Leta 2012 je MOK v okviru čezmejnega projekta REVITAS I označila niz konjeniških, 
kolesarskih in pešpoti po Slovenski Istri (značilne rumene tablice na podeželju). 

 Projekt »TEMATSKE POTI PO SLOVENSKI ISTRI«  iz programa razvoja podeželja 
RS 2007 – 2013 je prinesel tudi spletno aplikacijo Poti Slovenske Istre, ki je  
dosegljiva na spletni strani portoroz.si in etana.si/traven. 

 Leta 2012 je bila svečano odprta Evropska pešpot E12, ki gre skozi Italijo, 
prečka Slovenijo od Škofij do Sečovelj in se nadaljuje na Hrvaško. 

 BICY – Centralna Evropa 2012 je prek RRC Koper prinesla tudi sredstva za gradnjo 
nekaj novih odsekov kolesarskih poti v občini. 

 Adriabike 2013. Partnerji so v štirih letih uredili oziroma obnovili kolesarsko 
infrastrukturo na območju Gorenjske, Primorske, Furlanije-Julijske krajine, Veneta in 
Emilije-Romanje v znesku 1,7 milijona evrov.  

 Leta 2017 je MOK dala izdelati ažurno stanje kolesarskih poti, njihovo talno 
označevanje v naravi in izdelavo prospekta. 

 
To je nepopolni pregled nad projekti, ki so se ukvarjali s tematskimi potmi na področju MOK.  
 
Neodvisno od MOK ima seveda še daljšo tradicijo Obalno planinsko društvo, ki bo naslednje 
leto slavilo 70 letnico ustanovitve, letos pa 61 letnico izgradnje priljubljene Tumove koče na 
Slavniku. Planinske poti so že desetletja vzorno markirane. Obalno planinsko društvo skrbi 
za del Slovenske planinske transverzale, ki se zaključi v Ankaranu in tudi za del Evropske 
pešpoti E1, ki preči območje Slovenske Istre. 
 
Dejstva 

 V tematske poti na področju Mestne občine Koper je bilo v zadnjih dvajsetih letih 
fizično vloženo milijon in več evrov (in nekajkrat večja vsota pa za mehke vsebine), 
mnogo prostovoljnega dela (nikjer ovrednotenega) in veliko organizacijskega dela. 

 Tematske poti v MOK so dolge 260 km.  

 Na večjem delu občine je to edina razpoložljiva turistična infrastruktura. 

 V letu 2017 je za njihovo vzdrževanje prejelo Obalno planinsko društvo 13.000 EUR 
ter še 8.000 za dela na poti Parenzana. 

 
Ugotavljam, da se za naložbe velikostnega razreda milijon evrov namenja komaj 2% za 
vzdrževanje ob naravnih danostih, ki lahko določeno pot v desetih letih povsem uničijo. 
Prosim, da me odgovori prepričajo povsem v nasprotno.  
 
Zato me zanima: 

 koliko sredstev je je MOK v zadnjih petih letih namenila za vzdrževanje bogastva 
tematskih poti in koliko bo v tekočem letu 2018, 

 kdo v organih MOK  vodi politiko in strategijo razvoja tematskih poti,  

 kje je poslovni načrt za izkoriščanje bogastva tematskih poti v tako izrazito 
podjetniško naravnani občini Koper, 

 zakaj za tematske poti na področju MOK ni sistemske rešitve in financiranja 
njihovega vzdrževanja. 

 
12. KULTURNI TURIZEM 

 
Destinacija Koper je v letu 2017 prejela laskavi naziv Evropske destinacije odličnosti za 
kulturni turizem, leto 2018 pa je razglašeno za Evropsko leto kulturne dediščine 
(http://www.regionalobala.si/novica/koper-s-svojo-znamko-stevilni-dogodki-ob-evropskem-
letu-kulturne-dediscine).  
 
Ob tolikšnem dajanju pozornosti kulturni dediščini in njeni učinkoviti izrabi prek kulturnega 
turizma me bode v oči propadanje mestnega tkiva, ki je nedavno kulminiralo v rušenju edine 

http://www.regionalobala.si/novica/koper-s-svojo-znamko-stevilni-dogodki-ob-evropskem-letu-kulturne-dediscine
http://www.regionalobala.si/novica/koper-s-svojo-znamko-stevilni-dogodki-ob-evropskem-letu-kulturne-dediscine


visoke in 400 let stare renesančne palače Longo. To pa še ni vse. Propada Servitski 
samostan, palača Totto, srednjeveška meščanska hiša na Tovarniški 2/Božičevi 1, palača 
Bassegio, neogotska hiša v Čevljarski ulici, hiše na barbakanah v Kidričevi ulici, patriarhov 
stolp. Spisek pa še zdaleč ni popoln. Negospodarne in neprimerne rabe okoli 65 zaščitenih 
objektov v mestnem jedru Kopra niti ne omenjam. Preseneča me, da je kaj takšnega mogoče 
»prodati« pod Evropsko destinacijo odličnosti za kulturni turizem. 
Po drugi strani se turizem v Kopru oprijema zgolj klasičnih pristopov, kot je npr. Turistični 
informacijski center in kakšnega malo bolj inovativnega produkta kot je npr. Kartica Kopra. 
 
Zato postavljam dvoje vprašanj: 

- kakšni so bili argumenti MOK v prijavi za naziv Evropske destinacije odličnosti za 
kulturni turizem in 

- s kakšnimi konkretnimi turističnimi produkti s področja kulturnega turizma razpolaga 
danes mesto Koper? Prosim za taksativno navajanje. 

 
13. KULTURNA DEDIŠČINA 

 
MO Koper je kandidirala  za Evropsko prestolnico kulture leta 2012. Pred časom pa smo bili 
priča rušenja palače Longo, http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/tudi-koper-bi-bil-prestolnica-
kulture/149391. 
 
Zanima me:  

- kako občina sprejema rušenje te kulturne dediščine in kje vidi del svoje odgovornosti, 
- kako občina gleda na podobne »kandidatke« iz vprašanja 12, 
- ali se kdo v administraciji občine Koper smatra za objektivno odgovornega za 

uničevanje kulturne dediščine mesta,  
- ali  MOK razpolaga s programom upravljanja bogate kulturne dediščine mesta Koper 

in kakšno strategijo izvaja pri tem, 
- kaj bo MOK naredila s palačami, ki jih bo njena administracija zapustila po izgradnji 

nove občinske upravne stavbe na obrobju mesta. 
 
14. PREDLOG ZA UREDITEV POMOŽNE POTI V SOČERGI 

 
Bliža se turistična sezone, ki po nekaterih informacijah obeta velike zastoje na meji, podobne 
ali večje od tistih, ki so se zgodili v dneh lanske turistične sezone, ko so mejni organi 
dobesedno upoštevali pravila mejne kontrole na šengenski meji. Prebivalci dolenje Sočerge 
oziroma vasi pod Sočergo so takrat potrebovali tudi do ene ure in pol, da so lahko v koloni, ki 
je čakala pred mejnim prehodom, prišli do odcepa do vasi dolenjščine in do doma. 
 
Hkrati imamo informacijo, da bo DRSI še pred glavno sezono rekonstruirala cesto od objekta 
mejnega prehoda Sočerga, pa do državne meje, pri čemer bodo »proizvedli« velike količine 
asfaltnega drobljenca. 
 
Predlagamo, da: 

- se ta drobljenec raztrese  po trasi nekdanje Avstro ogrske ceste od gostilne v Sočergi 
do odcepa za Pisare in druge vasi Dolenjščine. Ta cesta je še danes dobro utrjena in 
bi pred nasutjem asfaltnega drobljenca potrebovala predvsem nekaj kanalet za 
odvajanje meteorne vode ob deževjih, da jo slednje ne bi poškodovalo.  

- bi z asfaltnim drobljencem nasuli »rezervni« cestni izhod iz Dolenjščine na glavno 
cesto Sočerga – mejni prehod. 

 
Naj omenim, da se za naložbe v ozkem obmejnem pasu, kamor sodi tudi predmetna zadeva, 
lahko koristijo sredstva, ki jih je država Slovenija dobila za urejanje šengenske meje in niso 
breme proračuna MOK.  
 

http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/tudi-koper-bi-bil-prestolnica-kulture/149391
http://www.rtvslo.si/kultura/drugo/tudi-koper-bi-bil-prestolnica-kulture/149391


Mestno občino Koper bremeni samo naklonjeno stališče do predmetne pobude in do razvoja 
perifernih delov občine. 
 
Sprašujem tudi, kateri organ občine Koper bi moral na to pobudo odreagirati in usklajevati 
dejanja mestne občine Koper. 
 

15.  PROFESIONALIZACIJA DELA KRAJEVNIH SKUPNOSTI – TAJNICE 
 
V letu 2016 sem opozorila na ponekod neustrezno delo tajnic krajevnih skupnosti. Njihovo 
delo je potrebno profesionalizirat. Ponekod delajo kar od doma in jih v času uradnih ur ni v 
pisarni. Nekatere delajo pogodbeno (so že upokojene), druge redno.  Problem je v 
komunikaciji, morda pa prihaja celo do kršenja delovnih obveznosti.  
 
Občina je že predlagala, da bi profesionalizirala delo tajništev in pri sebi zaposlila osebe, ki 
bi pokrivale po več KS in to profesionalno. Ta pobuda se je zgubila nekje.  
 
Zanima me:  

- katere aktivnosti je MOK na tem področju izpeljala v letu 2017 in 2018, 
- kakšna bo bodoča slika dela KS pod okriljem MOK? 
- kakšna je zamisel ureditve zaposlovanja tajnic in kdo jim bo nalogodajalec  
- večje KS nedvomno potrebujeno tajnice s kompetencami poslovnega sekretarja. Ali 

bo kvalifikacija in sistemizacija ustrezno določena in enotno ovrednotena v KS s 
približno enako zahtevnimi tajništvi? 

 
16. KROŽIŠČE V BERTOKIH NA DRŽAVNI CESTI 

 
V Bertokih imamo eno najgrših krožišč, plastična postavitev je resnično grda, odvratna in  
vedno znova razmetana. Ne glede na lastništvo ceste ima občina vse vzvode, da se krožišče 
čim prej primerno uredi, na krožišču pa zasadi  stara oljka, zraven pa postavi tudi 
tradicionalna pergola. Primerno bi bilo upoštevati tudi predloge Krajevne skupnosti Bertoki. 
Bliža se sezona in s tem občutno povečanje prometa.  
 
Zanima me: 

- kdaj je predvidena ureditev krožišča, 
- kdo bo investitor in kakšna višina sredstev je predvidena, 
- ali bodo upoštevani predlogi KS glede ureditve, 
- kako bo krožišče urejeno (sam izgled).  

 
17. KADROVSKA ZASEDBA NA MOK PO ODCEPITVI KS ANKARAN 

 
Občina Koper za plače mesečno potroši malo manj kot 200.000 EVR. To je zelo veliko. Ko 
se je 2014 poslovil Ankaran, najverjetneje ni prišlo do znižanja števila zaposlenih. Od leta 
2003 je za plače izplačano  že 32 milijonov  EVR. 
 
Zanima me: 

- ali se je in za koliko zmanjšalo število zaposlenih po odcepitvi KS Ankaran – nova 
Občina Ankaran. 

- koliko redno zaposlenih je na v MOK v marcu 2018 in koliko jih je bilo marca 2014? 
 

18.  NAKAZILA MOK BONIFIKI d.o.o.  
 
MOK redno nakazuje denar Bonifiki d.o.o.  
 
Zanima me: 



- kakšna je narava oz. ime tega proračunskega odhodka ter v kateri proračunski 
postavki finančnega načrta MOK za leto 2018 je izkazan, 

- kateri pravni akt to opredeljuje, 
- ali to pomeni da Bonifika d.o.o. ni sposobna s svojimi prihodki pokrivati svojih 

odhodkov? 
 

19. NAKAZILA MOK FC KOPER 
 
Podatki na Erarju kažejo, da je MO Koper nakazala zasebnemu nogometnemu klubu FC 
Koper decembra čez 200.000 EVR in tudi v preteklosti se je to večkrat zgodilo.  
 
Zanima me: 

- za kakšen namen je MO Koper izvedla nakazilo, 
- na podlagi katere pravne podlage,  
- koliko je MOK izplačal FC Koper v zadnjih petih letih in za kakšen namen? 

 
20. VZDRŽEVANJE POLJSKIH POTI V MOK 

 
MO Koper namenja tudi sredstva za vzdrževanje poljskih poti. V Dekanih imamo neurejene 
poljske poti (odvodnjavanje), tako, da ob deževju nastajajo »poplave« na poljskih poteh. 
Potrebno je navozili ustrezen material, ki bo poljske poti na desnem delu kmetijskih površin 
gledano iz smeri Kopra proti Ljubljani, utrdil in uredil, da bodo primerne za vožnjo z vozili in 
pešce.  
 
Zanima me: 

- koliko sredstev je občina planirala in porabila v zadnjih petih letih, 
- kdo so bili prejemniki sredstev in višina sredstev ter kdaj so bila izvedena nakazila, 
- kdo je odgovoren za nadzor in urejanje poljskih poti.  

 
21.  LUŠKA VPADNICA  

 
Vpadnica Bertoki – Koper proti Luki Koper je zaradi izrednih prevozov, velikega, težkega 
prometa prekomerno obremenjena. Cesta je trenutno v takem stanju, da bi jo najverjetneje 
morali inšpektorji zapreti, najmanj pa zahtevati njeno sanacijo. Tudi samo krožišče (ob 
bencinski črpalki) je izjemno majhno oz. absolutno premajhno (prava sramota), šleperji ga 
dnevno uničujejo. Utori so tako globoki na cesti, da vozila vozijo »slalom« in se skušajo 
izogniti uničevanju vozil. 
 
Zanima me: 

- kdaj se bo pričela izgradnja nove luške vpadnice, 
- ali je občina zahtevala sanacijo vpadnice v letošnjem letu kljub temu, da je 

predvidena izgradnja (razširitev) vpadnice. 
 
22.  PROMETNI KAOS PRED VHODOM V PRISTANIŠČE 

 
Ne le ob vremenskih neprilikah, temveč tudi zaradi drugih razlogov se dogaja, da kamioni 
zasedejo oba vozna pasova v smeri proti vhodu v pristanišče. Tako osebna vozila ostajajo 
ujeta v koloni tudi več kot uro. Ukrepanje policije je občasno. Izjemoma usmerjajo promet že 
na drugem krožišču in vračajo vozila proti Bertokom. Pred časom pa policije ni bilo na kraju 
kaosa, vozila so obračala kar čez zelenico, vozniki smo čakali in čakali... 
 
Predlagamo: 

- da občina s pristojnimi v državi uredi postavitev kamer, ki bodo  preko interneta 
sporočala stanje na cesti proti pristanišču, 



- da varnostniki v Luki Koper izvajajo nadzor tudi nad tem delom cestišča in pozivajo 
policijo, da ukrepa ter zagotovi nemoten pretok prometa po levem pasu vozišča, 

- da se že na krožišču pred zavojem desno v smeri pristanišča postavi opozorilna 
tabla, ki bo sporočala - opozarjala na prometne zamaške. 

23. KONCESNINA IGRALNICE CASINO CARNEVALE 
 
Koliko znaša skupni znesek koncesnine, ki jo je Mestna občina Koper  pridobila od igralniške 
dejavnosti  igralnice Casino Carnevale (v območju bivšega mejnega prehoda Škofije) od 
začetka njene dejavnosti do 31. 12. 2017.  
 
Zanima me: 

- koliko prihodkov je občina prejela v obdobju zadnjih pet let (po letih), 
- kakšen delež tega prihodka je občina v istem obdobju namenila za  investicije na 

območju poslovanja Casino Carnevale, 
- ali je občina del tega prihodka namenila delovanju društev s sedežem v KS Škofije in 

koliko? 
 

24.  PRODAJA NEPREMIČNIN IN PREMIČNIN V LETU  2018  
 
Zanima me:  

- katere nepremičnine je občina prodala v letošnjem letu (po parc. štev. in k.o.), 
- koliko je znašala ocenjena vrednost po cenitvi in koliko je znašala prodajna vrednost 

posamezne nepremičnine, kdo je bil kupec, datum sklenitve prodajne pogodbe in 
kdaj je bila poravnana kupnina.  

  
25.  DELOVANJE KRAJEVNE SKUPNOSTI ČRNI KAL IN POBUDA ZA 

USTANOVITEV NOVE KRAJEVNE SKUPNOSTI  
 
Iz medijev smo izvedeli za nesoglasja med krajani v Krajevni skupnosti Črni kal. Del naselij 
se želi osamosvojiti in opredeliti za novo krajevno skupnost. Spor naj bi tudi bil okrog 
vaškega doma v Gabrovici s katerim želijo upravljati krajani Gabrovice neposredno sami.  
 
Zanima me:  

- katere aktivnosti vodi občina v zadevi tega spora in od kdaj (ali so zapisniki 
sestankov  v KS Črni kal dostopni na MOK), 

- kako bo občina poskrbela za zagotovitev javnega, predvsem pa zakonitega delovanja 
KS.  

 
26. USTANOVNI AKT ZDRAVSTVENEGA DOMA KOPER 

 
Zdravstveni dom Koper je v preteklih letih odprl novi ambulanti v Valdoltri (za osnovno 
zdravstvo in zobozdravstvo). 
 
Zanima me: 

- ali je ZD Koper spremenil akt o ustanovitvi, 
- ali je občinski svet MOK pristojen za seznanitev z njegovo spremembo in ga tudi 

potrjuje, 
- koliko sej sveta ZD Koper je bilo v letu 2016 in 2017 (redne in korespondenčne). 

 
27.  PRIHODKI OBČINE OD NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ za 

LETO 2016 in 2017 PO KRAJEVNIH SKUPNOSTIH 
 
Zanima me: 

- znesek prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč  za zazidana in za  
nezazidana stavbna zemljišča po KS za l.2016 in 2017 .  



28. POSLOVANJE MARJETICE d.o.o. Z DRUŽBO SOLAME – NARCISO URBANAZ 
S. P. 

 
Podatki portala Erar kažejo, da je navedena družba v obdobju 2014 – 2018 prejel 
214.887,57 EUR. 
 
Zanima me: 

- kakšne posle opravlja družba in s kakšnim postopkom  je bila izbrana za poslovanje z 
Marjetico d.o.o. ter za kakšno obdobje, 

- ali obstaja kolizija interesov, če je podjetnik občinski svetnik. 
 

29. IZGRADNJA KROŽIŠČA NA VARDI OZ. PRI JEREBICI V DEKANIH 
 
Zanima me: 

- katere aktivnosti je izpeljala MOK v zvezi s pridobivanjem zemljišč in katera zemljišča 
je odkupila, 

- ali načrt izgradnje poteka skladno s terminskim planom izgradnje,  
- koliko sredstev je že porabljenih za namen tega projekta, komu so bila sredstva 

nakazana, kdaj in koliko, 
- ali postopke vodi neposredno občina ali njen zunanji pooblaščenec? 

 
30. NAKAZILO NERAZPOREJENIH SREDSTEV IZ NASLOVA VRAČANJ VLAGANJ V 

TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE 
 
Krajevne skupnosti so konec lanskega leta prejele sklep, na podlagi katerega so jim bila 
nakazana nerazporejena sredstva iz naslova vračanja vlaganj v telekomunikacijsko omrežje 
iz razloga, da zaradi  nepopolnosti podatkov ali nedosegljivosti dejanskih upravičencev ni 
bilo možno nakazati dejanskim upravičencem. Sredstva so bila namenska in morajo biti 
vložena v infrastrukturo na območju, kjer je bilo izvršeno predmetno vlaganje. Služba za 
krajevne skupnosti je  dolžna nadzirati namensko porabo teh sredstev. Namen uporabe bodo 
KS morale izkazali s posebnim poročilom o porabi teh sredstev. 
  
 Zanima me: 

- kdaj je občina prejela nakazilo sredstev od Slovenske odškodninske družbe d.d. 
- zakaj je do realizacije sklepa prišlo po desetih letih, 
- na podlagi kakšnih kriterijev ostaja občini skoraj 75.000 EUR, zakaj se jih 

proporcionalno ne razde vsem KS ki so (predpostavljam ) s samoprispevki vlagala v 
tistih časih v širitev telefonskega omrežja.  

 
31. IZGRADNJA KANALIZACIJE NA ŠKOFIJAH 

 
Zanima me:  

- kakšno je stanje na področju kanalizacije za celotno KS Škofije (naselja in hiše brez 
kanalizacije), 

- koliko gospodinjstev bo priključeno na kanalizacijo v letošnjem letu ter v letu 2019? 
 

32. SANACIJA ŠKODE PO POPLAVAH LETA 2010  
 
Leta 2010 je reka Rižana obsežno poplavljala naselja in prizadela večjo škodo prebivalstvu 
ter okolju. Danes ugotavljamo, da je še vedno zaraščena, neočiščena in nepoglobljena, 
nevzdrževana. Rešujejo se le urgentne zadeve kot npr. polom večjega drevesa ali podobno.   
 
Zanima me: 

- kdo je odgovoren za neustrezno stanje reke Rižane, 
- koliko sredstev namenja MOK letno za sanacijo reke Rižane, 



- koliko objektov oz. gospodinjstev je bilo poškodovanih v poplavah 2010 (prosim 
spisek) in koliko je znašala ocenjena skupna škoda, 

- koliko in komu so bila sredstva nakazana in iz katerega vira in kdo sredstev še vedno 
ni prejel? 

 
Za odgovore se zahvaljujem.« 
 
BOJAN TAVČAR, član Občinskega sveta: 
  
PISNO: 
 
»Spoštovani, 
Na jumbo plakatih je bil oglas, na katerem je povzetek članka Slovenskih novic glede 
koprskega kriminalista Nermina Dedića z naslovom »Kriminalist ponaredil dokument?!«. Po 
dostopnih informacijah je oglas naročilo podjetje Multimedijski center Vizija d.o.o., ki je v 
100% lasti Mestne občine Koper. Prosim, da to potrdite ali zanikate. 
 
Če je oglas naročilo podjetje Multimedijski center Vizija d.o.o. naprošam za pojasnilo o 
pravni podlagi za tovrstno oglaševanje in samem namenu zadevnega oglasa ter predlagam, 
da pregleda smotrnost ravnanja (trošenja občinskih sredstev) nadzorni odbor Mestne občine 
Koper. Take zadeve bi morali obravnavati ustrezni organi, ki so za to pooblaščeni.« 
 
MILOJKA LAHAJNAR ŠPACAPAN, ČLANICA Občinskega sveta:  
 
PISNO:  
 
»Prosim za odgovore na naslednja spodaj zastavljena vprašanja: 
 

1. ULICA 15. MAJA:  
 
Ulica je v smeri od Marjetice Koper proti krožnemu križišču pri pokopališču je razrita, 
neoznačena in nezavarovana ob kanalu in je nevarna tako za voznike kot za pešce.  Ali je 
predvideno njeno popravilo? 
 
V smeri od krožnega križišča pri Mlinotestu Kruh Koper proti krožnemu križišču Avtoplus 
Koper pa so na njej pogosti zastoji zaradi kamionov, ki čakajo na cesti za vstop na parkirišča 
Valkartona, trgovine z gradbenim materialom, avtomobili,…. 
 
Predlagam, da se sprejme rešitev, ki bo zagotovila pretočnost prometa in spoštovanje 
cestnoprometnih predpisov. 
 

2. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA 
ZEMLJIŠČA 

 
Oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča opredeljuje zakon o stavbnih 
zemljiščih. Ta med drugim določa »Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se na 
lastno zahtevo za dobo petih let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen 
del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal stanovanjsko hišo, če je v celoti stanovanja 
oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega 
zemljišča po določbah tega zakona. Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko 
hišo«. 
 
Dogaja se, da Finančna uprava Republike Slovenije, kljub izdani odločbi o oprostitvi plačila 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, izdaja občanom odločbe, s katerimi jim 



odmerja plačilo, kot da ne bi bili oproščeni plačila. Občani se v takem primeru lahko pritožijo. 
Dogaja pa se, da odločbo FURS-a avtomatsko izpolnijo in nadomestilo plačajo, čeprav so 
plačila oproščeni. 
 
Zato predlagamo, da pristojne službe Mestne občine Koper izvedejo revizijo, v kateri 
ugotovijo, koliko odločb o oprostitvi plačila za uporabo stavbnega zemljišča je bilo izdanih in 
koliko odločb o odmeri nadomestila, je bilo kljub oprostitvi izdanih. V primeru ugotovljenih 
preplačila naj se le-ta občanom vrnejo z obrestmi, ki veljajo za neplačilo. Vzpostavi naj se 
sistem, ki bo v bodoče preprečeval napake in dodatno obremenitev, že tako obremenjenih 
občinskih in državnih uslužbencev.  
 

3. ZNIŽANJE STROŠKOV ODVOZA KOMUNALNIH ODPADKOV 
 
Veliko izvajalcev storitev omogoča prejemanje računov preko elektronskih medijev, s čimer 
nadomešča klasične papirnate račune. Ko se občani odločijo, da ne bodo prejemali 
papirnatih računov, je njihov račun nižji za cca 1€ v primerjavi s prejemniki papirnatih 
računov. 
 
Predlagam, da v  Marjetici Koper občanom čimprej ponudijo prejemanje računov preko 
elektronskih medijev in za tiste občane, ki se odločijo za tak način plačila znižajo stroške v 
višini stroškov, ki nastajajo z izstavljanjem računov v papirni obliki. Hkrati pa bi to bil majhen 
prispevek, k zmanjševanju odpadnega papirja.«  
 
 
 

Seja je bila zaključena ob 18.17  uri. 
 
 
 
 
 
VODJA SLUŽBE ZA        PREDSEDUJOČI 
  OBČINSKI SVET            PODŽUPAN 
      Breda Bajec       Alberto Scheriani 
 

 
 

  

 
 

 


