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Z A P I S N I K  

 
31. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v četrtek, 31. maja  
2018 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 27 članov, in sicer: 
  
Jani Bačić, Peter Bolčič, Aleš Bržan, Vilij Bržan, Milivoj Čotar, Olga Franca, Damian Fischer,  
Mojca Hilj Trivič, Igor Hrvatin, Marko Kocjančič, Darija Krkoč, Milojka Lahajnar - Špacapan, 
Marin Marasovič, Anja Pečič, Slobodan Popović, Nevijo Pucer, Kristina Radovčić,  Alberto 
Scheriani, Mario Steffè, Marijan Stermšek, Barbara Strmole, Tjaša Škerlič, Maja Tašner 
Vatovec, Bojan Tavčar, Narciso Urbanaz, Vlasta Vežnaver in Dragica Vrkič Kozlan. 
 

Odsotni člani občinskega sveta: Karin Felicijan Glamočić, Ingrid Kocjančič, Tina Mojškerc, 
Patrik Peroša, Tomaž Slavec in Marko Štrkalj, 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 in njegovo razširitev so člani Občinskega svet prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 23 za, 0 proti) naslednji 
 

d n e v n i   r e d : 
 

1. Potrditev zapisnika 30. redne seje Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne  
19. aprila 2018 
 

2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku – 
prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 

1 
PREDLOG 



3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nezahtevnih in enostavnih 
objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper - prva obravnava s predlogom 
za skrajšani postopek 
 

4. Predlog obvezne razlage 25. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra 
mesta Koper z vplivnim območjem (Uradni list št. 43/2017) v povezavi s prvim 
odstavkom 15. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na 
območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 
29/1991, Uradni list RS, št. 65/2010, 14/2011, 18/2014, 76/2015 ter 43/2017)  
 

4/1 Predlog sklepa o dovoljenih spremembah namembnosti pritličij stavb na območju   
      mestnega jedra Koper 

 
5. Predlog odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper – prva 

obravnava s predlogom za skrajšani postopek  
 

6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pristaniščih – prva obravnava 
s predlogom za skrajšani postopek  
 

7. Predlog odloka o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav 
na območju Mestne občine Koper – prva obravnava s predlogom za skrajšani 
postopek  
 

7/1Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oglaševanju in usmerjevalnem  
     sistemu – prva obravnava s predlogom za skrajšani postopek 

 
8. Predlog sklepa o uvedbi javne službe »upravljanje določenih javnih parkirišč« 

 
9. -    Poročilo o delu in realizaciji finančnega načrta Javnega zavoda Gasilska brigada     

      Koper v letu 2017 
- Program dela s finančnim in kadrovskim načrtom  Javnega zavoda Gasilska 

brigada Koper za leto 2018 
 

10. Predlog sklepa o določitvi volilnih enot v krajevnih skupnostih na območju Mestne 
občine Koper 
 

11. Pobuda za razdelitev Krajevne skupnosti Črni Kal 
 

12. Predlog sklepa o vračilu vplačanega komunalnega prispevka  
 

13. Predlog sklepa o nadaljnjem delovanju mestne blagajne 
 

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

 
15. Predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
16. Vprašanja, pobude in odgovori članom Občinskega sveta 

 
 
 
 



Ad 1 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 30. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA MESTNE OBČINE 
KOPER Z DNE  19. APRILA 2018 

 
Predlog zapisnika so člani Občinskega svet prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE POTRDIL (26 prisotnih – 22 za, 0 proti) Zapisnik 30. redne seje 
Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 19. aprila 2018 v predloženem besedilu. 
 

Ad 2 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KOMUNALNEM 
PRISPEVKU – PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za okolje in prostor, 
- Odboru za finance in gospodarstvo in  
- Statutarno-pravni komisiji. 

 
POROČEVALEC:  
 

- kot predstavnik predlagatelja 
GEORGI BANGIEV, vodja Urada za okolje in prostor 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 27 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

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

komunalnem prispevku – prva obravnava. 
 

2. Predlagatelj naj pripravi besedilo predloga odloka za drugo obravnavo.  
 
 
Glede na to, da je predlagatelj predloga odloka predlagal, da Občinski svet takoj 
nadaljuje z drugo obravnavo, je Občinski svet SPREJEL (27 prisotnih – 27 za, 0 proti)  
 

SKLEP 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga 
odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku. 
 
V drugi obravnavi ni poročal in razpravljal nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji 
  



S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o komunalnem prispevku v 
predloženem besedilu. 
 

Ad 3 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O NEZAHTEVNIH 
IN ENOSTAVNIH OBJEKTIH NA STAVBNIH ZEMLJIŠČIH V MESTNI OBČINI KOPER - 

PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. Neposredno na seji so prejeli še popravek 
besedila ter mnenje župana. 

 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za okolje in prostor, 
- Odboru za krajevno samoupravo in  
- Statutarno-pravni komisiji. 

 
POROČEVALEC:  
 

Zaradi odsotnosti  Štrkalj Marka, člana Občinskega sveta, kot predstavnika 
predlagatelja, je poročal Georgi Bangiev, vodja Urada za okolje in prostor 

 
Razpravljala je Olga Franca, članica Občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

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

in enostavnih objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper - prva 
obravnava 
 

2. Predlagatelj naj pripravi besedilo predloga odloka za drugo obravnavo.  
 
 
Glede na to, da je predlagatelj predloga odloka predlagal, da Občinski svet takoj 
nadaljuje z drugo obravnavo, je Občinski svet SPREJEL (27 prisotnih – 25 za, 0 proti)  
 

SKLEP 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga 
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nezahtevnih in enostavnih objektih na 
stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper. 
 
Opredelitev do podanih pripomb in predlogov v prvi obravnavi ter predstavitev predloga 
odloka za drugo obravnavo je podal v odsotnosti predstavnika predlagatelja, Marka 
Štrkalja, Georgi Bangiev, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
V drugi obravnavi ni razpravljal nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 27 za, 0 proti) naslednji  



S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nezahtevnih in enostavnih 
objektih na stavbnih zemljiščih v Mestni občini Koper v predloženem besedilu. 
 

Ad 4 
 

PREDLOG OBVEZNE RAZLAGE 25. ČLENA ODLOKA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA POSEGE 

V PROSTOR NA OBMOČJU MESTNEGA JEDRA MESTA KOPER Z VPLIVNIM 
OBMOČJEM (Uradni list št. 43/2017) V POVEZAVI S PRVIM ODSTAVKOM 15. ČLENA 
ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA POSEGE V PROSTOR NA 
OBMOČJU MESTNEGA JEDRA MESTA KOPER Z VPLIVNIM OBMOČJEM (Uradne 

objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 65/2010, 14/2011, 18/2014, 76/2015 ter 43/2017) 
 
Predlog obvezne razlage so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo  
 

- Odboru za okolje in prostor. 
 
POROČEVALEC:  
 

Zaradi odsotnosti  Patrika Peroše, predsednika Statutarno-pravne komisije, kot 
predstavnika predlagatelja, je poročal Georgi Bangiev, vodja Urada za okolje in 
prostor 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnoh – 22 za, 0 proti) Predlog obvezne razlage 25. 
člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem 
(Uradni list št. 43/2017) v povezavi s prvim odstavkom 15. člena Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z 
vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 65/2010, 14/2011, 
18/2014, 76/2015 ter 43/2017) v predloženem besedilu. 
 

Ad 4/1 
 

PREDLOG SKLEPA O DOVOLJENIH SPREMEMBAH NAMEMBNOSTI PRITLIČIJ STAVB 
NA OBMOČJU MESTNEGA JEDRA KOPER 

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

- Odboru za okolje in prostor 
 

POROČEVALEC:  
 
Zaradi odsotnosti  Štrkalj Marka, člana Občinskega sveta, kot predstavnika 
predlagatelja, je poročal Georgi Bangiev, vodja Urada za okolje in prostor 

 
 



Razpravljali so Aleš Bržan, Olga Franca, Mojca Hilj Trivič in Bojan Tavčar, člani Občinskega 
sveta ter Georgi Bangiev, vodja Urada za okolje in prostor. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 20 za, 1 proti) Predlog sklepa o dovoljenih 
spremembah namembnosti pritličij stavb na območju mestnega jedra Koper v  
predloženem besedilu. 
 

Ad 5 
 

PREDLOG ODLOKA O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI 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 finance in gospodarstvo in  
- Statutarno-pravni komisiji. 

 
POROČEVALKA: 
 

- kot predstavnica predlagatelja: 
TAMARA KOZLOVIČ, vodja Turistične organizacije Koper 

 
Razpravljali so: Bojan Tavčar, Olga Franca in Aleš Bržan, člani Občinskega sveta 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 21 za, 2 proti )naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
1. Sprejme se Predlog odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini 

Koper – prva obravnava   
 

2. Predlagatelj naj pripravi besedilo predloga odloka za drugo obravnavo.  
 
Glede na to, da je predlagatelj predloga odloka predlagal, da Občinski svet takoj 
nadaljuje z drugo obravnavo, je Občinski svet SPREJEL (27 prisotnih – 18 za, 0 proti)  
 

SKLEP 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga 
odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Koper. 
 
Opredelitev do podanih pripomb in predlogov v prvi obravnavi ter predstavitev predloga 
odloka za drugo obravnavo je podala TAMARA KOZLOVIČ, vodja Turistične organizacije 
Koper. 
 
Razpravljal je Bojan Tavčar, član Občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 24 za, 1 proti) naslednji  
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o turistični in promocijski taksi v Mestni občini v predloženem 
besedilu. 



Ad 6 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRISTANIŠČIH – 
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 okolje in prostor, 
- Odboru za družbene dejavnosti, 
- Odboru za finance in gospodarstvo in  
- Statutarno-pravni komisiji. 

 
POROČEVALKA: 
 

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

 
Razpravljala je Olga Franca, članica Občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 23 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

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

– prva obravnava  
 

2. Predlagatelj naj pripravi besedilo predloga odloka za drugo obravnavo.  
 
 
Glede na to, da je predlagatelj predloga odloka predlagal, da Občinski svet takoj 
nadaljuje z drugo obravnavo, je Občinski svet SPREJEL (26 prisotnih – 23 za, 0 proti)  
 

SKLEP 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga 
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pristaniščih. 
 
Opredelitev do podanih pripomb in predlogov v prvi obravnavi ter predstavitev predloga 
odloka za drugo obravnavo je podala NATAŠA LIKAR, vodja Urada za gospodarske javne 
službe in promet 
 
 
V drugi obravnavi so razpravljali: Aleš Bržan, Peter Bolčič, Mojca Hilj Trivič, Milojka Lahajnar 
Špacapan, Olga Franca, Mario Steffe in Maja Tašner Vatovec, člani Občinskega sveta ter 
Nataša Likar, vodja Urada za gospodarske javne službe in promet. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 23 za, 0 proti) naslednji 
  

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



Ad 7 
 

PREDLOG ODLOKA O SOFINANCIRANJU NAKUPA IN VGRADNJE MALIH 
KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER – PRVA 

OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI POSTOPEK 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. Neposredno na seji so prejeli še spremembe 
besedila predloga odloka. 

 
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 
NATAŠA LIKAR, vodja Urada za gospodarske javne službe in promet 

 
V razpravi so sodelovali: Olga Franca, Bojan Tavčar in Igor Hrvatin, člani Občinskega sveta 
 
Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

 
1. Sprejme se Predlog odloka o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih 

komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Koper – prva 
obravnava  
 

2. Predlagatelj naj pripravi besedilo predloga odloka za drugo obravnavo.  
 
 
Glede na to, da je predlagatelj predloga odloka predlagal, da Občinski svet takoj 
nadaljuje z drugo obravnavo, je Občinski svet SPREJEL (25 prisotnih – 25 za, 0 proti)  
 

SKLEP 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga 
odloka o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na 
območju Mestne občine Koper. 
 
Opredelitev do podanih pripomb in predlogov v prvi obravnavi ter predstavitev predloga 
odloka za drugo obravnavo je podala NATAŠA LIKAR, vodja Urada za gospodarske javne 
službe in promet. 
 
V drugi obravnavi ni razpravljal nihče. 
 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 27 za, 0 proti) naslednji 
  

S K L E P 
 
Sprejme se Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih 
naprav na območju Mestne občine Koper v predloženem besedilu. 



Ad 7/1 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OGLAŠEVANJU 
IN USMERJEVALNEM SISTEMU – PRVA OBRAVNAVA S PREDLOGOM ZA SKRAJŠANI 

POSTOPEK 
 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli neposredno na seji. 
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za gospodarske javne službe in promet, 
- Odboru za okolje in prostor in  
- Statutarno-pravni komisiji. 

 
POROČEVALKA: 
 

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

 
Razpravljal je Aleš Bržan, član Občinskega sveta 
 
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 24 za, 0 proti) naslednji  

 
S  K  L  E  P 

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

in usmerjevalnem sistemu – prva obravnava  
 

2. Predlagatelj naj pripravi besedilo predloga odloka za drugo obravnavo.  
 
 
Glede na to, da je predlagatelj predloga odloka predlagal, da Občinski svet takoj 
nadaljuje z drugo obravnavo, je Občinski svet SPREJEL (27 prisotnih – 25 za, 0 proti)  
 

SKLEP 
 
Na predlog predlagatelja Občinski svet takoj nadaljuje z drugo obravnavo Predloga 
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oglaševanju in usmerjevalnem 
sistemu. 
 
Opredelitev do podanih pripomb in predlogov v prvi obravnavi ter predstavitev predloga 
odloka za drugo obravnavo je podala NATAŠA LIKAR, vodja Urada za gospodarske javne 
službe in promet. 
 
V drugi obravnavi je razpravljal Aleš Bržan, član Občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL ( 27 prisotnih – 21 za, 0 proti) naslednji  
 

S K L E P 
 
Sprejme se Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o oglaševanju in 
usmerjevalnem sistemu v predloženem besedilu. 
 
 
 



Ad 8 
 

PREDLOG SKLEPA O UVEDBI JAVNE SLUŽBE »UPRAVLJANJE DOLOČENIH 
JAVNIH PARKIRIŠČ« 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. Neposredno na seji so prejeli še spremembe 
besedila predloga sklepa. 
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 
 

- Odboru za gospodarske javne službe in promet 
 
POROČEVALKA:  
 

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

 
Razpravljali sta: Olga Franca, članica Občinskega sveta in Nataša Likar, vodja Urada za 
gospodarske javne službe in promet. 
 

Občinski svet JE SPREJEL (26 prisotnih – 21 za, 0 proti) Sklep o uvedbi javne službe 
»upravljanje določenih javnih parkirišč« v predloženem besedilu. 
 
 

Ad 9 
 

POROČILO O DELU IN REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA 
GASILSKA BRIGADA KOPER V LETU 2017 

in 
PROGRAM DELA S FINANČNIM IN KADROVSKIM NAČRTOM  JAVNEGA ZAVODA 

GASILSKA BRIGADA KOPER ZA LETO 2018 
 

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

- Odboru za finance in gospodarstvo 
 
POROČEVALEC:  
 

- kot predstavnik predlagatelja 
DENIS GLAVINA, direktor Javnega zavoda Gasilska brigada Koper. 

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

S  K  L  E  P 
 
Potrdi se Poročilo o delu in realizaciji finančnega načrta Javnega zavoda Gasilska 
brigada Koper v letu 2017 in daje soglasje k Programu dela s finančnim in kadrovskim  
načrtom Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za leto 2018. 
 
 



Ad 10 
 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VOLILNIH ENOT V KRAJEVNIH SKUPNOSTIH NA 
OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER 

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. Neposredno na seji so prejeli še spremembe 
besedila predloga sklepa, seznam prostorskih okolišev s hišnimi številkami in stališča svetov 
posameznih krajevnih skupnosti. 
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 

 
- Odboru za krajevno samoupravo in 
- Statutarno-pravni komisiji 

 
POROČEVALKA: 
 

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

 
Razpravljali so: Bojan Tavčar, Olga Franca in Maja Tašner Vatovec,  Peter Bolčič in Vlasta 
Vežnaver, člani Občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (21 prisotnih – 20 za, 1 proti) sklep o dovolitvi razprave 
krajanu Krajevne skupnosti Črni Kal, Mitji Kataviču. 
 
Mitja Katavič, krajan Krajevne skupnosti Črni kal, je podal pripombe in pomisleke na 
predlagani sklep.  
 
Po zaključeni razpravi, je predsedujoči odredil 5 minut odmora. 
 

X X X 
 
Alberto Scheriani, podžupan je pred nadaljevanjem seje preveril sklepčnost. Prisotnih je 
bilo 23 članov Občinskega sveta. 
 
Opredelitev do podanih pripomb in predlogov v razpravi je podala Alenka Plahuta, vodja 
Urada za splošne zadeve. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 24 za, 0 proti) naslednji  
 

S  K  L  E  P 
 

Razprava in odločanje o predlogu sklepa o določitvi volilnih enot v krajevnih 
skupnostih Mestne občine Koper se preloži na naslednjo sejo Občinskega sveta. 
 

Ad 11 
 

POBUDA ZA RAZDELITEV KRAJEVNE SKUPNOSTI ČRNI KAL 
 

Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli. Neposredno na seji so prejeli še sklep Sveta KS 
Črni Kal v zvezi s predloženo pobudo. 
 
Gradivo je bilo dodeljeno v obravnavo: 

 
- Odboru za krajevno samoupravo in 



- Statutarno-pravni komisiji 
 
POROČEVALKA: 
 

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

 
V razpravi so sodelovali: Bojan Tavčar, Olga Franca, Peter Bolčič, Mojca Hilj Trivič in Aleš 
Bržan, člani Občinskega sveta. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 25 za, 0 proti) sklep o dovolitvi razprave 
krajanu Krajevne skupnosti Črni Kal in članu Iniciativnega odbora za razdelitev KS Črni Kal, 
Sergiju Andrejašu. 
 
Sergij Andrejaš je predstavil pobudo za razdelitev Krajevne skupnosti Črni Kal.  
 
Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 22 za, 0 proti) naslednji  
 

S  K  L  E  P 
 

1. Občinski svet Mestne občine Koper se je seznanil s Pobudo za razdelitev 

Krajevne skupnosti Črni Kal in ugotovil, da je  pobuda podana skladno s 

določbami  160. člena Statuta Mestne občine Koper. 

 

2. Občinski svet naroča Županu Mestne Občine Koper, da skladno z določili 74., 

159. in 161. člena Statuta Mestne občine Koper skliče zbor oz. zbore občanov 

na območju Krajevne skupnosti Črni Kal za ugotovitev volje in interesa  

prebivalcev za preoblikovanje krajevne skupnosti. 

 
Ad 12 

 
PREDLOG SKLEPA O VRAČILU VPLAČANEGA KOMUNALNEGA PRISPEVKA  

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

- Odboru za okolje in prostor in  
- Odbor finance in gospodarstvo. 

 
POROČEVALEC:  
 

- kot predstavnik predlagatelja 
GEORGI BANGIEV, vodja Urada za okolje in prostor 

 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji 
  

S  K  L  E  P 
 
Sprejme se Sklep o vračilu vplačanega komunalnega prispevka  v predloženem 
besedilu. 



Ad 13 
 

PREDLOG SKLEPA O NADALJNJEM DELOVANJU MESTNE BLAGAJNE 
 

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

 
- Odboru za finance in gospodarstvo. 

 
POROČEVALEC:  
 

- kot predstavnik predlagatelja 
VANJA MLINAR iz Urada za finance in računovodstvo 

 
V razpravi so sodelovali: Bojan Tavčar, Olga Franca, Milojka Lahajnar Špacapan, Peter 
Bolčič, Nevijo Pucer, Maja Tašner Vatovec in Marko Kocjančič, člani Občinskega sveta 
 
Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 25 za, 0 proti) naslednji  
 

S  K  L  E  P 
 

Sprejme se sklep o nadaljnjem delovanju mestne blagajne v predloženem besedilu. 
 

Ad 14 
 

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

 
Gradivo so člani Občinskega sveta prejeli.  
 
Razpravljal ni nihče. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (24 prisotnih – 20 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 za obdobje, ko Jani Bačić opravlja funkcijo direktorja tega 
javnega podjetja, vendar najdalj do poteka mandata sedanjim članom Nadzornega sveta – 
predstavnikom Mestne občine Koper. 

 
 

Ad 15 
 

PREDLOGI KOMISIJE ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 
 

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

- Predlog sklepa v zvezi s soglasjem k imenovanju direktorice Javnega zavoda Obalne 
lekarne Koper 

- Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta Javnega vzgojno- 
            izobraževalnega zavoda Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče in  



- Predlog sklepa o spremembi sestave Sveta Javnega vzgojno- 
            izobraževalnega zavoda Osnovna šola Koper 
                          
Poročal ni nihče. 
 
V razpravi so sodelovali: Olga Franca, Maja Tašner Vatovec, Mojca Hilj Trivič in Peter Bolčič, 
člani Občinskega sveta ter Igor Hrvatin, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja. 
 
I. 
 
Občinski svet JE SPREJEL ( 25 prisotnih – 19 za, 1 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 

Občinski svet Mestne občine Koper ne daje soglasja k imenovanju mag. Katje 
Gombač Aver, mag. farm., za direktorico javnega zavoda Obalne lekarne Koper.  
 
II. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 21 za, 1 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 
Za člane Sveta Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Istrskega 
odreda Gračišče – predstavnike Mestne občine Koper se imenujejo: 
 

- Marija Kocjančič 
- Dušan Lončarevič in 
- Nataša Radin 

 
III. 
 
Občinski svet JE SPREJEL (25 prisotnih – 20 za, 1 proti) naslednji 
 

S K L E P 
 

1) Ugotovi se, da je Tanji Cep prenehala funkcije članice Sveta Osnovne šole 
Koper – predstavnice Mestne občine Koper, ker je podala odstopno izjavo. 

 
2) Za člana Sveta Osnovne šole Koper – predstavnika Mestne občine Koper se za 

preostali del mandata imenuje Gašper Vinčec. 
 

Ad 16 
 

VPRAŠANJA, POBUDE IN ODGOVORI ČLANOM OBČINSKEGA SVETA 
 
OLGA FRANCA, članica Občinskega sveta: 
 
PISNO: 
 
Spoštovani. 
 
V skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Mestne občine Koper (MOIK) vlagam svetniška 
vprašanja in prosim za celovite odgovore. 



 
1. UREDITEV PUŠČANJA VODOVODNIH CEVI V DEKANIH MED HIŠNO ŠTEVILKO 

108 IN 103  
 
Na omenjeni lokaciji že več kot leto v velikih količinah in stalno pušča vodovodna cev, pitna 
voda pa odteka kar na cesto. Gre za približno dolžine 70 m cevovoda. Že 14 krat so se 
izvajala popravila na tem delu cevovoda, vendar neuspešno. Na nekaterih točkah so večkrat 
prekopavali, vendar problem ni rešen. Ob intervencijah je motena uporaba ceste, dogaja se 
stalna izguba dragocene pitne vode, stalno zamaka objekt  na hišni številki 105. Ob stalnem 
zamakanju voda ponekod ponikne in na novi lokaciji spet teče v potočkih. Menimo, da gre 
takšno neodgovorno ravnanje v škodo vseh, ki drago plačujemo pitno vodo Rižanskega 
vodovoda Koper (RVK). 
 
Vodovodne cevi so stare, položene nekje leta 1978 in bi gotovo bile potrebne zamenjave z 
novimi. 
 
Zanima me:  

1. Kdaj so delavci RVK izvajali popravljalna vzdrževalna dela v posameznem letu v 
obdobju zadnjih petih let na tem delu cevovoda? 

2. Kakšni stroški so nastali ob sanacijah posamičnih posegov, koliko ur dela je bilo 
obračunanih in skupna vrednost tega dela, kolikšni so bili drugi stroški – material, 
asfaltiranje, stroški gradbene mehanizacije … 

3. Zakaj se puščanje cevovoda ni celovito in dokončno odpravilo temveč se očitno 
dotrajani cevovod samo krpa in povzroča le vedno nove stroške ob splošnem 
nezadovoljstvu krajanov? 

4. Kdo na RVK je osebno zadolžen in odgovoren za izvajanje tovrstnih popravil in zakaj 
ni predlagal celovitega popravila oziroma zamenjave problematičnega dela 
cevovoda? 

5. Kdaj bo zadeva celovito sanirana? 
 

2. PROBLEMATIKA OSNOVNE ŠOLE OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE 
 
MO Koper je v Načrtih razvojnih programov v preteklih letih načrtovala izgradnjo nove 
osnovne šole. V letu 2017 pa smo v nasprotju s tem na občinskem svetu sprejeli sklep o 
zgolj energetski sanaciji šole. Pri tem svetniki nismo prejeli nobene primerjalne analize obeh 
projektov, iz katere bi bilo jasno razvidna smotrnost, gospodarnost in učinkovitost uporabe 
sredstev iz vseh vidikov ter ustreznost projektov z vidika podatkov o demografskih trendih. V 
tem trenutku niti občinski svetniki pravzaprav ne vemo pri čem smo in kaj se dogaja z 
reševanjem te problematike. 
 
 Zanima me: 

1. Koliko finančnih sredstev je MO Koper v zadnjih desetih letih namenila reševanju 
problematike OŠ Škofije – ločeno za projekt novogradnje in pridobitev gradbenega 
dovoljenja in ločeno za ostale stroške (investicijsko vzdrževanje, dograditev, sanacija 
…), kdaj so stroški nastali, njihova višina in komu so bila sredstva plačana, 

2. Kaj se bo zgodilo z 196.789,49 EUR odobrenih republiških sredstev za energetsko 
sanacijo? 

3. Ali je bila pogodba za energetsko sanacijo z izvajalcem podpisana, kdaj in kakšni roki 
so bili določeni? Ali pogodba še velja in ali bi občina imela kakšne posledice (kazni, 
odškodnine …) zaradi morebitnega odstopa od pogodbe? 

4. Kdaj bo občinski svet prejel v razpravo predlog celovitega (demografske potrebe, 
prostorska umestitev, arhitekturne rešitve, prometno varnostni vidik, financiranje …) 
reševanja problema osnovne šole na Škofijah in sprejemal ustrezne sklepe? 



5. Kakšne so prostorske možnosti šole ob predvideni rasti šolske populacije v 
naslednjih petih letih? Ali je delo v šoli varno za zaposlene in učence ter varno za 
zdravje? 
 

3. PRESELITEV DINOSA d.d. in SUROVINE d.d. – lokacija delovanja v MO Koper 
 
Obe družbi, ki se ukvarjata z zbiranjem odpadkov  delujeta na neprimernih lokacijah. Dinos 
d.d. deluje na lokaciji, ki je nekoliko odmaknjena od mestnega jedra, medtem ko Surovina 
d.d. deluje v bližini trgovine Agraria Koper, v gosto poseljenem območju. 
 
Zanima me: 

1. Ali sta družbi v preteklosti že naslovili prošnjo oz. podali pobudo na MO Koper za 
preselitev dejavnosti na primernejšo lokacijo? 

2. Ali sta družbi lastnici parcel na katerih se opravlja dejavnost in kakšne velikosti so? 
3. Katere parcele jim bi lahko občina ponudila v zameno ali odkup – številka parcele in 

lokacija, velikost …, 
4. Kdaj so bili kontakti z  družbama (sestanki), ali obstajajo zapisniki in dogovori s 

sklepi? 
5. Kakšno je stališče MO Koper do opravljanja dejavnosti na sedanjih lokacijah in 

kakšno strategijo bo uporabila, da se preselitev čim prej izvrši? 
 

4. INFORMACIJA O VARNOSTNIH RAZMERAH S PODROČJA ZATIRANJA 
KRIMINALITETE, MEJNIH ZADEV IN TUJCEV, ZAGOTAVLJANJU VARNOSTI V 
CESTNEM PROMETU IN PODROČJA JAVNEGA REDA IN MIRU NA OBMOČJU 
MOK 

 
Občinski svet se občasno seznani z informacijami o varnostnih razmerah na različnih 
področjih v občini. V zadnjem času (v letu 2017) takšne seznanitve ni bilo, zato prosim za 
podatke za zadnji dve leti. 
 
Zanima me: 

1. Kakšne so bile varnostne razmere na območju Policijske postaje Koper na področju 
odkrivanja in preiskovanja kriminalitete, kaznivih dejanj, število podanih kazenskih 
ovadb v zvezi s prepovedanimi drogami 

2. Javni red in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja – katere kršitve so se 
pojavljale in vzroki, ukrepi, 

3. Varovanje državne meje in tujska problematika, 
4. Sodelovanje MOK in policije na tem področju. 

 
5. NASILJE V OSNOVNIH ŠOLAH MESTNE OBČINE KOPER 

 
V zadnjem času se vse glasneje govori o učencih, ki izvajajo verbalno, psihično in fizično 
nasilje nad učenci in strokovnimi delavci. Osnovna šola je dokaj nemočna pri rokovanju z 
nasilnim otrokom, še posebej, če starši otroka ne želijo sodelovati, vključiti otroka v 
obravnavo itd. Tudi sicer pedagoški delavci nimajo ne ustreznega strokovne znanja ne 
prostorskih pogojev, da bi se lahko učinkovito soočali s takimi težavami. Poleg tega so brez 
sodelovanja staršev popolnoma nemočni. Največja težava je zagotovitev varnosti in nemoten 
potek pouka.  
 
Vključevanje takih otrok v redne oddelke, brez ustrezne stalne strokovne podpore, pomeni 
kratenje pravice do izobraževanja in varnega okolja otroka s težavami, kot tudi ostalih otrok v 
razredu. Poleg tega so kratene pravice strokovnim delavcem v razredu, ki so izpostavljeni 
verbalnim in fizičnim napadom teh otrok, posledično prihaja do izgorevanja.  
 
Zanima me: 



1. Ali je MO Koper s strani posamezne šole seznanjena z razmerami v zadevi navedene 
problematike – kdaj in katera šola je občino pisno seznanila? 

2. Kaj je v zvezi  s tem občina ukrenila, predlagala pristojnemu ministrstvu, katero 
pomoč je sama ponudila šolam? 

3. Ali je za namen izboljšanja teh razmer odobrila dodatna sredstva za strokovno 
specifični kader ali drugo pomoč? 

4. Kakšni so bili predlogi oz. prošnje ravnateljev osnovnih šol v zadevi te problematike? 
5. Kako in kdaj vidi občina možnosti za izboljšanje takšnega stanja? 
6. Ali na pristojnem ministrstvu deluje delovna skupina, v katero je vključena tudi MO 

Koper, za razreševanje te problematike? 
7. Kakšno vlogo pri tem ima svetovalni center, organiziran s strani MO Koper oz. 

kakšno vlogo bi lahko imel v bodoče? 
 

6. TRŽNA DEJAVNOST ZDRAVSTVENEGA DOMA KOPER (ZD)  
 
Neuradno smo izvedeli, da obstajajo čakalne vrste tudi na področju samoplačništva oz. tržne 
dejavnosti ZD Koper. Pohvalno je, da tržna dejavnost znaša kar 8,52 % v celotnih prihodkih 
in ustvarja kar 30 % dobička ali 181.349 EUR. 
 
Zanima me: 

1. Kakšne so čakalne dobe na področju posamezne vrste samoplačniških storitev 
(povprečno) v letu za obdobje zadnjih petih let? 

2. Ali je svet zavoda obravnaval problematiko čakalnih dob in katere sklepe je sprejel ter 
kdaj? 

3. Ali ima ZD Koper sprejeto strategijo in vizijo na področju tržne dejavnosti (prosim za 
kopijo) 

4. Kam je ZD vložil »dobiček« iz tržne dejavnosti – so sredstva šla namensko za širitev 
tržne dejavnosti in za razvoj novih dejavnosti ZD, kdaj in koliko?  

 
Podatki – VIR: poslovno poročilo ZD Koper za leto 2016: 
 
»Tržni prihodki (samoplačniške storitve, storitve za zasebnike in podjetja) znašajo 834.266 
eur, to je 8,52 % (v strukturi deleža prihodkov tržne dejavnosti v celotnih prihodkih). Trg v 
našem primeru pomeni predvsem dejavnost Medicine dela, prometa in športa, nekaj je tudi 
samoplačnikih storitev, ter najemnine. 
 
LETO 2016 

Prihodki Odhodki Davek od 
Dohodka 

Poslovni 
izid 

Prihodki Odhodki Davek od 
dohodka 

Poslovni 
izid 

Javna 
služba 

8.424.487 8.274.434 150.053  8.954.855 8.871.008 83.847 

Tržna 
Dejavnost 

870.152 823.165 46.987  834.266 652.917 181.349 

Skupaj 
zavod 

9.294.639 9.097.599 197.041  9.789.121 9.523.925 265.196 

 
7. KOPER NA DLANI – ORGANIZACIJA IN FINANCIRANJE 

 
12. maja letos se je odvijala prireditev Koper na dlani, na kateri so sodelovale krajevne 
skupnosti in društva koprske občine. 
 
Zanima me: 

1. Koliko so bili stroški prireditve po grobih vrstah stroškov in od kod so se financirali 
(viri)? 



2. Koliko so znašali organizacijski stroški in iz katerih virov so se pokrivali? 
3. Ali je prireditev slonela tudi na prostovoljskem delu in če je, v kakšni meri in kdo je 

opravljal prostovoljske aktivnosti? Ali obstaja evidenca števila opravljenih 
prostovoljnih ur dela? Če ne obstaja prosim vsaj za oceno števila teh ur. 
 

8. SOFINANCIRANJE PROMOCIJSKIH PRIREDITEV IN PROMOCIJSKIH 
AKTIVNOSTI MO KOPER 

 
MO Koper je za leto 2018 objavila razpis »Sofinanciranje promocijskih prireditev in 
promocijskih aktivnosti Mestne občine Koper. Letošnji javni razpis je razdeljen na pet 
vsebinskih sklopov, prijave je mogoče oddati v štirih terminih. 
 
Zanima me:  

1. Koliko prijav je prišlo za sklopa A in B na prvi rok prijave 6. marca in drugi rok prijave 
24. aprila? 

2. Katere prijave je razpisna komisija odobrila in v kakšnem znesku po prijaviteljih? 
 

9. PITNA VODA ZA NASELJA SOČERGE 
 
Vasi Dolenjščine oziroma spodnje Sočerge: Olika, Pisari, Šeki, Maršiči in Karli nimajo 
urejenega dostopa do Rižanskega vodovoda (Mlini so povezani s hrvaškim vodovodom). 
Rižanski vodovod je v sklopu urejanja šengenske meje uredil oskrbo z vodo za mejni prehod, 
pri tem pa ohranil nedopustno in polovičarsko rešitev enosmerne vodne povezave in ne v 
zanki. Zaradi manjše porabe na mejnem prehodu mora tako RVK večkrat puščati iztekanje 
vode, da bi se ohranila pitnost. 
 
Omenjena zanka se že več let predvideva skozi vasi Dolenjščine. Izdelana sta bila že 
najmanj dva projekta s tem, da letošnji občinski proračun predvideva še tretjega v višini 
5.000 EUR.  
 
Hkrati RV rešuje oskrbo s pitno vodo v vaseh Dolenjščine z dostavo v cisternah. Naročnik 
plača 22,50 EUR, občina pa vsako cisterno subvencionira s 100 EUR. Izlivka 100 m pred 
vasjo Olika je že omilila potrebe po vodi v tej vasi, končno pa bi naj letos v kratkem potegnili 
vodovodno napeljavo do uporabnikov v vasi. 
 
Zanima me:  

1. Zakaj RV tolerira neenako obravnavo porabnikov vode? Uporabniki vodnega 
zbiralnika v vasi Dvori plačujejo le vodarino, čeprav jim RVK vozi vodo v vodni 
zbiralnik v cisternah. Uporabniki v vaseh Dolenjščine pa morajo poleg vodarine v 
višini 7,31 EUR za 8 m3 vode plačati še prevoz (in okoljsko dajatev). 

2. Kako je mogoče prevajati z ustavo določeno pravico do pitne vode v rešitve, kjer je 
voda oporečna in neprimerna za pitje (Olika, Dvori in vasi Dolenjščine)? 

3. Koliko stroškov je imela MOK s subvencioniranjem dovoza vode v cisternah na 
podeželju v zadnjih treh letih? 

4. Kakšni so stroški oskrbe s pitno vodo za vasi Dolenjščine prek vodovoda (in 
prepotrebne povratne zanke iz mejnega prehoda Sočerga)? 

5. Zakaj se RV takoj ne loti ureditve zanesljive oskrbe s pitno vodo v vaseh 
Dolenjščine? Kdaj namerava to storiti?  

 
10. VODNI VIRI V ISTRI – MO KOPER 

 
Slovenska Istra pod kraškim robom je »siva« Istra iz flišnih kamnin in je zato vodnata. Z vodo 
je zmogla oskrbovati nekajkrat več prebivalcev podeželja kot danes, vključno z živino in 
drobnico. Vasi so se oskrbovale z vodo iz vodnjakov, pučev in tudi vodnih izvirov. Zaradi 
zaraščanja površin in opuščanja izrabe nekdanjih vodnih virov utegnejo biti ti danes manj 



izdatni, še vedno pa obstajajo in utegnejo predstavljati dragoceno oporo v primeru nesreč ali 
zloma sedanjih rešitev oskrbe s pitno vodo na Obali. 
 
Hkrati gre pogosto za edinstvene suhozidne stvaritve, saj so ljudje znali ceniti vodo kot 
življenjsko pomemben vir. 
Družba Rižanski vodovod je edina zadolžena za oskrbo s pitno vodo. 
 
Zanima me: 

1. Ali obstaja pregled nad vodnimi viri v Slovenski Istri? Kje je možno dobiti podatke? 
2. Kdo skrbi zanje in koliko sredstev se namenja za to (brez zajetja Rižane)? 
3. Ali se Rižanski vodovod zaveda edinstvene kulturne dediščine vodnih virov v 

Slovenski Istri in v kakšni meri vzdržuje to bogastvo? 
4. Kakšni so stroški Mestne občine Koper v letu 2018 za preskrbo s pitno vodo 

(investicije in vzdrževanje ter oskrba s pitno vodo sama). 
 

11. VODNA OSKRBA – MO KOPER 
 
V 80. letih prejšnjega tisočletja se je že resneje obravnavala zamisel, da bi se na koritu reke 
Reke zgradil akumulacijski jez, ki bi zajel izdatne meteorne vode na začetku porečja Mirne in 
omogočil gospodarno rabo vode za potrebe kmetijstva in turizma, hkrati pa prispeval k 
urejanju vodotokov in meteornih vod. Ali drugače, vode je pri nas dovolj, le da ni 
porazdeljena skozi vse leto. 
 
Današnje spremenjene klimatske razmere nakazujejo realno možnost, da se bomo v 
notranjosti Slovenske Istre soočili z močnejšimi sušnimi obdobji in izgubili samozadostnost 
pri oskrbi z vodo. 
 
Kmetijstvo je v tem delu Istre v razsulu. Razrašča se divjina, prišla je visoka divjad in zveri, 
prebivalci pa le stežka vidijo priložnosti za dostojno življenje. Večji del zaledja Slovenske 
Istre se obnaša kot spalno naselje za mesto Koper. 
 
Zanima me: 

1. Ali obstajajo načrti okoli gradnje jeza na reki Reli? 
2. Kakšni so postopki za pripravo gradnje in kdo mora sprejeti kakšne odločitve? 
3. Ali vodi Mestna občina Koper kakšno dolgoročno politiko prilagajanja podnebnim 

spremembam? 
 

12. CESTA DO VASICE MLINI – SOČERGA 
 
V času osamosvojitve se je država Slovenija iz logičnih razlogov odločila asfaltirati sicer v 
naravi neobstoječo pot do mejne vasice Mlini, k. o. Sočerga. Lastniki parcel so enoglasno, 
brez obotavljanja in odločno dali na razpolago potrebna zemljišča vzdolž celotne trase od 
odcepa Pisari, do mejne vasice Mlini. Nato pa je Mestna občina Koper potrebovala celih 25 
let, da je končno leta 2017 spravila OPPN Pisari – Mlini v javno obravnavo. Sprejem OPPN 
je pogoj, da lahko lastniki, ki so dali zemljišče za potrebe nove ceste, pridejo do nadomestila. 
 
Zanima me: 

1. Kdaj lahko razlaščeni lastniki pridejo do nadomestila za odtujena zemljišča? 
2. Kakšen je postopek uveljavljanja nadomestila za odtujena zemljišča? 

 
13. ODLOK O NEKDANJIH TOPONIMIH 

 
Občinski svet je sprejel Odlok o nekdanjih toponimih. 
 
Zanima me: 



1. Katere aktivnosti so bile izvedene od sprejetja odloka dalje? 
2. Kdaj bodo aktivnosti zaključene in kako bo obveščen občinski svet? 
3. Kdo so člani delovne skupine, njihov poklic oz. izobrazba ter vloga v delovni skupini? 
4. Kateri stroški so nastali, komu so bili plačani in kdaj? 

 
14. UREDITEV DVIGALA V GASILSKEM DOMU DEKANI 

 
Gasilski domovi so velika pridobitev v krajevnih skupnostih. Poleg gasilske dejavnosti se 
prostore oddaja tržno in pridobiva dodatna sredstva. Vendar je ponekod dostop starejšim v 
prostore družabne narave omejen. Tak primer je tudi v Dekanih. Z zunanjo izvedbo dvigala 
bi bilo možno oviro hitro in učinkovito razrešiti v korist in zadovoljstvo krajanov. 
 
Zanima me: 

1. Ali je MO Koper pripravljena financirati postavitev dvigala na Gasilskem domu 
Dekani? 

2. Kakšna je dostopnost za starejše do družabnih prostorov v posameznem gasilskem 
doku v MO Koper? 

3. Ali je občina v preteklosti že prejela predloge za gradnjo dvigal in kako jih je 
obravnavala? 
 

15. UREDITEV PARKIRANJA OB SOBOTAH – POVEČAN PROMET ZARADI POROK 
V PRETORSKI PALAČI 

 
Nujno je potrebno, da redarji MO Koper v času porok ob sobotah usmerjajo promet – 
parkiranje na ustrezna mesta v okviru razpoložljivosti, saj v primerih, ko gre za velike poroke 
vlada pravi kaos. Prihaja tudi do zaparkiranja, zamud in nejevolje svatov. Potrebno je tudi 
postaviti usmerjevalne table. 
Zanima me: 

1. Ali UE Koper obvešča MO Koper o času in številu porok? 
2. Ali redarska služba spremlja dogajanja in ukrepa? 
3. Ali je možno odpreti v primerih velikih porok Titov trg za kratkoročno parkiranje? 
4. Katere ukrepe lahko občina izvrši? 

 
Za celovite odgovore se zahvaljujem. 
 
MOJCA HILJ TRIVIČ, članica Občinskega sveta: 
 
PISNO: 
 

1. Prosim za informacijo o dosedanji investiciji v objekt Solis s strani občine. Prosim za 
navedbo vseh stroškov, ki je MO Koper do sedaj imela s projektom. 
Prosim tudi za informacijo o predvidenih nadaljnjih investicijah v objekt. 
 

2. Prosim za podatek o vloženih finančnih sredstvih MO Koper v objekt trenutne 
restavracije Savor na mestni plaži, v kolikor jih je občina imela, za obdobje 2008 – 
2018. V kolikor so stroški nastajali prosim za specifikacijo kateri in v kakšni višini. 

 
3. Prosim za seznam najemnikov v objektu na Gortanovem trgu 15, ki je v lasti občine. 

Ter podatek ali so vsi prostori zasedeni (če niso, koliko jih je zasedenih in koliko 
prostih) in višina obračunanih najemnin posameznim najemnikom.  
Prosim za seznam neplačnikov najemnin in stroškov v objektu ter višine zapadlih 
terjatev do najemnikov. 
 

4. Podajam pobudo za pristopu rešitve spora v povezavi z izgradnjo OŠ Škofije in 
pozivam MO Koper h pristopu izgradnje nove šole, torej h pričetku vseh aktivnosti za 



zagotovitev čim hitrejših možnosti pričetka gradnje nove šole, z možnostjo vključitev 
ambulante, zobozdravnika in podobnih dejavnosti v samem objektu ali neposredno 
ob njem. 
 

5. Ali bo občina v tej turistični sezoni ponudnikom gostinskih in trgovskih storitev v 
mestnem jedru omogočila delovanje tudi izven standardnih delovnih časov? 
Predlagam, da se urnik lokalom prilagodi turističnemu utripu. 

 
6. Prosim za informacijo kdaj pričakujem prihod družin z mednarodno zaščito v Koper, v 

stanovanja, ki jih je MO Koper zagotovila za namen njihovega bivanja. 
 
  
Seja je bila zaključena ob 19,25 uri. 
 
 
 
VODJA SLUŽBE ZA        PREDSEDUJOČI 
  OBČINSKI SVET            PODŽUPAN 
      Breda Bajec       Alberto Scheriani 

 
 

  

 
 


