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Z A P I S N I K 

 
3.  izredne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v ponedeljek, 22. 
maja 2017, ob 8.30 uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru. 
 
Sejo je vodil ALBERTO SCHERIANI, podžupan. 
 
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI: 
 
ALBERTO SCHERIANI, podžupan je ugotovil: 
 

- da je od 33 članov občinskega sveta prisotnih 28 članov, in sicer: 
 
Jani Bačić, Polka Bošković, Aleš Bržan, Vilij Bržan, , Karin Felicijan Glamočić, Olga Franca, 

Damian Fischer, Mojca Hilj Trivič, Igor Hrvatin, Marko Kocjančič, Darija Krkoč, Milojka 

Lahajnar – Špacapan, Tina Mojškerc, Anja Pečič, Patrik Peroša, Slobodan Popovič, Nevijo 

Pucer,  Kristina Radovčić, Alberto Scheriani, Tomaž Slavec, Mario Steffè, Barbara Strmole, 

Tjaša Škerlič, Marko Štrkalj, Maja Tašner Vatovec, Narciso Urbanaz, Vlasta Vežnaver, 

Dragica Vrkič Kozlan.  

 
Odsotni člani občinskega sveta: Peter Bolčič (opr.), Milivoj Čotar, Ingrid Kocjančič, Marin 
Marasovič, Bojan Tavčar (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: Boris Popovič, župan, Sabina Mozetič, direktorica občinske uprave, 
predstavniki Službe za odnose z javnostmi, predstavniki Službe za občinski svet, predsedniki 
krajevnih skupnosti in novinarji. 
 

DOLOČITEV DNEVNEGA REDA: 
 
Predlog dnevnega reda so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Predsedujoči je seznanil Občinski svet, da je prejel predlog članov Občinskega sveta iz vrst 
SMC za umik točke - Podpora Mestne občine Koper referendumu o Zakonu o izgradnji, 
upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper - s predloga 
dnevnega reda. 
 
Dragica Vrkič Kozlan, članica Občinskega sveta je v imenu članov iz vrst SMC podala 
obrazložitev predloga za umik. 
 
Boris Popovič, župan je podal negativno mnenje k predlogu za umik predlagane točke s 
predloga dnevnega reda ter se opredelil do pripomb iz predloga za umik. 
 



V razpravi sta sodelovali Maja Tašner Vatovec in Polka Boškovič, članici Občinskega sveta. 
  
Občinski svet NI SPREJEL (27 prisotnih – 23 proti, 0 za) predloga za umik točke s 
predloga dnevnega reda, ki so ga podali člani Občinskega sveta iz vrst SMC. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 23 za, 0 proti) naslednji 
 

d n e v n i   r e d : 
 

1. Podpora Mestne občine Koper referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in 
gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača - Koper 

 
 

Ad 1 
 

PODPORA MESTNE OBČINE KOPER REFERENDUMU O ZAKONU O IZGRADNJI, 
UPRAVLJANJU IN GOSPODARJENJU Z DRUGIM TIROM ŽELEZNIŠKE PROGE 

DIVAČA - KOPER 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli, in sicer:  

- Predlog deklaracije o drugem tiru železniške proge Divača-Koper,  
- Oceno vrednosti projekta Drugi tir Divača-Koper s strani stroškovnega inženirja, 
- Pripombe Komisije za preprečevanje korupcije 
- Predlog odložilnega veta Državnega sveta na zakon in 
- Mnenje Koordinacijskega odbora sveta za civilni nadzor projekta Drugi tir 

 
Uvodno besedo in obrazložitev predloga Deklaracije je podal Boris Popovič, župan. 
  
V razpravi so sodelovali: Aleš Bržan, Mojca Hilj Trivič, Olga Franca, Patrik Peroša in Milojka 
Lahajnar-Špacapan, člani Občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 27 za, 0 proti) naslednjo  
 

DEKLARACIJO 
o drugem tiru železniške proge Divača-Koper 

 
1.  

 

- Upoštevaje dejstvo, da je Državni zbor RS dne 8.5.2017 sprejel Zakon o izgradnji , 

upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper; 

- Zavedajoč se, da je predvideni način izgradnje, upravljanja in gospodarjenja z drugim 

tirom finančno potraten in škodljiv za Republiko Slovenijo; 

- Zavedajoč se, da bi imela uveljavitev zakona težke, nepopravljive posledice za 

slovensko, obalno in koprsko gospodarstvo ter da bi se zaradi ohranitve obstoječega 

tira še nadalje obremenjevalo okolje ter ogrožalo življenje in premoženje prebivalcev 

dela območja naše občine; 

- Ob dejstvu, da Državni zbor RS, še prej pa Vlada RS in ministrstvo niso upoštevali 

pripomb in zahtev strokovne javnosti,  prebivalcev, ki živijo ob progi Divača-Koper, 

Luke Koper, Mestne občine Koper in še zlasti tudi veta Državnega sveta RS 

izglasovanega dne 26.4.2017; 

- Ob predpostavki, da smo prepričani, da je in bi morala biti Republika Slovenija 

sposobna samostojno, brez vmešavanja sosednjih držav in tretjih oseb, zgraditi, 

upravljati in gospodariti s 27 kilometrskim odsekom nove železniške povezave 



 
Občinski svet Mestne občine Koper odločno nasprotuje uveljavitvi Zakona o izgradnji, 
upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper in podpira 
zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o izgradnji, upravljanju in 
gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper. 
 

2. 
 
Občinski svet Mestne občine Koper poziva vse občanke in občane, da izrazijo podporo 
zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o izgradnji, upravljanju in 
gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Kope, oddajo svoj podpis ter na 
referendumu glasujejo proti. 
 

3. 
 
Občinski svet MOK predlaga in poziva župane in Občinske svete občin Obalno-kraške regije, 
ki so zaradi umestitve železniške proge in gospodarstva povezanega s pristaniščem 
življenjsko zainteresirane za ekonomsko racionalno in upravičeno naložbo v drugi tir, da 
podprejo  zahtevo za razpis referenduma. 
 

4. 
 
S sprejetjem te deklaracije Mestna občina Koper nasprotuje  izgradnji , upravljanju in 
gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper na način, kot ga določa novo 
sprejeti zakon, pri tem pa ponovno odločno poudarja, da ne nasprotuje izgradnji drugega tira 
železniške proge, ampak ravno nasprotno, od odločevalcev zahteva čim hitrejšo izgradnjo 
dvotirne  železniške povezave na način, ki bo racionalen in ekonomsko upravičen. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 10.25 uri. 
 
 
 
VODJA SLUŽBE ZA        PREDSEDUJOČI 
  OBČINSKI SVET            PODŽUPAN 
      Breda Bajec       Alberto Scheriani 
 


