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O D G O V O R I 
 

NA VPRAŠANJA ČLANOV IN ČLANIC OBČINSKEGA SVETA 

  
 
Na 23. redni seji, dne 20. julija 2017, so člani Občinskega sveta postavili vprašanja oziroma 
predloge in pobude, na katere Občinska uprava podaja naslednje odgovore:  
 
BOJAN TAVČAR, član Občinskega sveta: 
 
Ponovno bi opozoril na uporabo kartic. Danes je bilo pri glasovanju o točkah 6.1 in 7 vloženih 
23 kartic, fizično prisotnih pa je bilo 22 svetnikov.  
 
ALEŠ BRŽAN, član Občinskega sveta:  
 
Imam pobudo, podano s strani prebivalcev mesta oziroma mestnega jedra. Kar nekaj je  
športnikov ali pa rekreativcev, ki uporabljajo sup in so po navadi za dostop do morja 
uporabljali v mandraču te  lebdeče pomole, ki so zdaj zaprti. Jasno, to je razumljivo, zato da 
se ščiti premoženje na plovilih, ampak zdaj imajo ti »suparji« težavo, kako dostopati do 
morja, ker rabijo  neko platformo. Veliko je stopnic oziroma lestev za priti v morje. Malo je 
stopničk. Ena je recimo pri Luški kapitaniji, ampak ta je zaprta s plovilom. Ena je še na strani 
pred vhodom v mestno kopališče, ampak ta je že na strani odprtega morja. Tako da dajem 
pobudo, da se uredi nek dostop za tiste, ki živijo v mestnem jedru, oziroma bi na tem koncu 
radi dostopali do morja s supi in podobnimi plovnimi pripomočki. 
 
ODGOVOR: Vezano na podano pobudo pričakujemo konkretne predloge lokacij za ureditev 
primernih dostopov do morja s SUP plovili. Prejete predloge bomo skupaj z upravljavcem 
pristanišča preučili in poiskali primerno in možno rešitev. 

 
MOJCA HILJ TRIVIČ, članica Občinskega sveta: 
 
PISNO: 
 

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

 
ODGOVOR: Kot smo v prejšnjih odgovorih že navedli, v takšnih primerih rezkanje asfaltne 
površine ni primerna rešitev za izboljšanje stanja na posameznih cestah oziroma odsekih cest. 
Rezkanje asfalta je lahko kratkoročna in začasna rešitev in to v primeru, da je v čim krajšem 
obdobju predvidena primerna in dokončna ureditev asfaltne površine (preplastitev, 
rekonstrukcija) in da je debelina asfaltne prevleke zadostna.  
 
Na omenjenih odsekih ceste bo vzdrževalec ceste izvedel nujno potrebna vzdrževalna dela, 
potrebna preplastitev oziroma rekonstrukcija posameznih cestnih odsekov pa bo kot 
investicijska naloga opredeljena v načrtu razvojnih programov. 

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

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

 
ODGOVOR: Vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov je 13. julija 2017 sklenil z 
lastnicama stavbe – hostla na Škofijah sporazum o prekinitvi najemne pogodbe.  
 
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper je v skladu z navodili Mestne občine Koper 
pripravil v mesecu juniju 2017 potencialni nabor 6-ih trenutno prostih stanovanj, ki so si jih 
ogledali predstavniki Urada Vlade za oskrbo in integracijo migrantov. Urad je sporočil JSS 
MOK, da je zainteresiran za štiri skladova stanovanja (lokacije: Škofije, Olmo, Prisoje in Koper-
Center). V prvi polovici julija je bil na JSS MOK sestanek s predstavniki urada, na katerem so 
se uskladile tehnične podrobnosti. Nekaj dni po sestanku je JSS MOK uradu posredoval 
osnutek najemne pogodbe. Od takrat pa do danes JSS MOK oz. MOK nista prejela novih 
informacij. 
 
Glede na dejstvo, da na Škofijah ne bo integracijske hiše in da Urad Vlade za oskrbo in 
integracijo migrantov ni prevzel stanovanj za razpršeno naselitev oseb s priznano mednarodno 
zaščito, bo občinska uprava na ta urad naslovila uradni dopis o morebitnih namerah v zvezi z 
naselitvijo teh oseb na območju Mestne občine Koper. S prejetimi odgovori bomo seznanili 
Občinski svet. 
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