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PREDLOG

MESTNA OBČINA KOPER
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
Občinski svet - Consiglio comunale

ZAPISNIK
1. seje Občinskega sveta Mestne občine Koper, ki je bila v petek, 21. decembra 2018
ob 16. uri v sejni dvorani v Pretorski palači v Kopru
Skladno z 8. členom Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Koper je sejo otvorila
najstarejša članica Ondina Gregorich - Diabate, izvoljena za članico Občinskega sveta kot
predstavnica italijanske narodne skupnosti.
UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI:
ONDINA GREGORICH - DIABATÈ, predsedujoča članica Občinskega sveta, je ugotovila:
-

da je od 33 članov Občinskega sveta prisotnih 32 članov, in sicer:

Patrik Babič, Jani Bačić, Andreja Bogataj Krivec, Peter Bolčič, Aleš Bržan, Olga Franca, Vida
Gračnar, Ondina Gregorich – Diabatè, Igor Hrvatin, Ramiz Kamenčić, Vlado Krivec, Marijan
Križman, Darija Krkoč, Gabrijela Kukovec Pribac, Mirjam Lemut, Alan Medveš, Gašpar
Gašpar Mišič, Tina Mojškerc, Anja Pečič, Boris Popovič, Nik Popovič, Patrik Peroša, Silvano
Radin, Kristina Radovčić, Janez Starman, Alberto Scheriani, Jasna Softič, Mario Steffè,
Barbara Strmole, Dejan Škerlič, Maja Tašner Vatovec in Vlasta Vežnaver.
Odsotnost je opravičil Duško Madžarovič, član Občinskega sveta.
Ker je za sklepčnost Občinskega sveta potrebna prisotnost večine članov, to je 17 članov, je
predsedujoča ugotovila, da je Občinski svet sklepčen.
Na seji so bili prisotni tudi novoizvoljeni župan Aleš Bržan, direktorica občinske uprave
Sabina Mozetič, dr. Miloš Senčur, predsednik OVK, Giani Flego, predsednik POVK,
predstojniki uradov občinske uprave, predstavniki Službe za odnose z javnostmi,
predstavniki Službe za občinski svet in novinarji.
DOLOČITEV DNEVNEGA REDA:
Dnevni red so člani Občinskega sveta prejeli.
Razprave in odločanja o dnevnem redu ni bilo, saj dnevni red, kot so ga člani Občinskega
sveta prejeli, predpisuje Poslovnik občinskega sveta.
Seja Občinskega sveta je potekala po naslednjem
Verdijeva ulica - Via Giuseppe Verdi 10, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija
Tel. +386 05 6646 382 Fax +386 05 6271 602

dnevnem redu:
1. Imenovanje Mandatne komisije
2. Poročila Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije o izidu volitev
članic/članov Občinskega sveta in Župana Mestne občine Koper
3. Potrditev mandatov članic/članov Občinskega sveta Mestne občine Koper
4. Ugotovitev izvolitve Župana Mestne občine Koper
5. Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
6. Določitev sedežnega reda
Ad 1
Imenovanje mandatne komisije
Pisni predlog župana za imenovanje Mandatne komisije so člani Občinskega sveta prejeli.
Člani Občinskega sveta so prejeli tudi predlog Aleša Bržana, člana Občinskega sveta za
imenovanje Mandatne komisije.
Razpravljal ni nihče.
1) Občinski svet NI SPREJEL (32 prisotnih – 13 za, 17 proti) predloga župana,
Borisa Popoviča, da se imenuje Mandatna komisija v sestavi Dejan Škerlič,
Kristina Radovčić in Barbara Strmole.
2) Občinski svet JE SPREJEL (32 prisotnih - 22 za, 10 proti) predlog Aleša
Bržana, člana Občinskega sveta, da se imenuje Mandatna komisija v sestavi:
Janez Starman, Alan Medveš in Olga Franca.

Ad 2
Poročila Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije o izidu
volitev članic/članov Občinskega sveta in Župana Mestne občine Koper
Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Mestne občine Koper z
dne 18. novembra 2018, Poročilo o izidu drugega kroga volitev za župana Mestne občine
Koper z dne 2. decembra 2018 in Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta
Mestne občine Koper – predstavnikov italijanske narodne skupnosti z dne 18. decembra
2018, so člani Občinskega sveta prejeli. Prejeli so tudi Odločbo Občinske volilne komisije v
zvezi z ugovoroma kandidatov za župana Mestne občine Koper, Borisa Popoviča in Aleša
Bržana.
POROČEVALCA:
dr. MILOŠ SENČUR, predsednik Občinske volilne komisije
in
GIANI FLEGO, predsednik Posebne občinske volilne komisije.

Razpravljal ni nihče.
Glede na to, da člani Občinskega sveta o naslednji točki, t.j. 3. točki - Potrditev mandatov
članic/članov Občinskega sveta Mestne občine Koper, razpravljajo in glasujejo na predlog
Mandatne komisije je ONDINA GREGORICH - DIABATÈ, predsedujoča članica
Občinskega sveta, določila 10 minutni odmor, da je lahko Mandatna komisija pripravila
predloge za nadaljnje delo Občinskega sveta.
XXX
Pred nadaljevanjem seje je bila ponovno preverjena prisotnost. Prisotnih je bilo 32 članov
Občinskega sveta.
Ad 3
Potrditev mandatov članic/članov Občinskega sveta Mestne občine Koper
Predlog Mandatne komisije je podal JANEZ STARMAN, predstavnik Mandatne komisije.
Mandatna komisija je pregledala Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta
Mestne občine Koper z dne 18.11.2018, Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega
seta Mestne občine Koper, predstavnikov italijanske narodne skupnosti z dne 18.11.2018 in
potrdila o izvolitvi članov Občinskega sveta Mestne občine Koper.
Mandatna komisija je ugotovila, da ni bila vložena nobena pritožba kandidatov ali
predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov, zato je Občinskemu svetu predlagala, da
potrdi mandate vsem članom Občinskega sveta.
Občinski svet JE (32 prisotnih – 32 za, 0 proti)
POTRDIL MANDATE
vsem članom Občinskega sveta Mestne občine Koper, izvoljenim na rednih lokalnih volitvah
v občinski svet dne 18. novembra 2018, in sicer:
1. PATRIKU BABIČU, roj. 15.12.1996, Marezige 59B, 6273 Marezige
2. JANIJU BAČIĆU, roj. 22.09.1980, Pristaniška ulica 43B, 6000 Koper
3. ANDREJI BOGATAJ KRIVEC, roj. 04.02.1964, Benčičeva ulica 2C,6000 Koper
4. PETRU BOLČIČU, roj. 13.01.1970, Sončna ulica 14, 6000 Koper
5. ALEŠU BRŽANU, roj. 15.02.1976, Triban 6, 6000 Koper
6. OLGI FRANCA, roj. 28.04.1960, Dekani 90, 6271 Dekani
7. VIDI GRAČNAR, roj. 06.05.1957, Burlinova ulica 1, 6000 Koper
8. ONDINI GREGORICH – DIABATÈ, roj. 27.12.1952, Garibaldijeva 4, 6000 Koper
9. IGORJU HRVATINU, roj. 11.07.1974, Sv. Anton, Turki 10, 6276 Pobegi
10. RAMIZU KAMENČIĆU, roj. 19.03.1959, Destradijev trg 6, 6000 Koper
11. VLADU KRIVCU, roj. 13.05.1957, Prisoje 4, 6000 Koper
12. MARIJANU KRIŽMANU, roj. 15.08.1953, Čevljarska ulica 22, 6000 Koper
13. DARIJI KRKOČ, roj. 01.04.1958, Osp 74, 6275 Črni Kal
14. GABRIJELI KUKOVEC PRIBAC, roj. 12.02.1969, Oljčna pot 69A, 6000 Koper
15. MIRJAM LEMUT, roj. 12.05.1955, Čevljarska ulica 17, 6000 Koper
16. DUŠKU MADŽAROVIČU, roj. 04.09.1967, Manžan 13A, 6000 Koper
17. ALANU MEDVEŠU, roj. 27.09.1978, Grajska pot 5, 6000 Koper
18. GAŠPARJU GAŠPARJU MIŠIČU, roj. 24.07.1966, Dolinska cesta 1H, 6000 Koper
19. TINI MOJŠKERC, roj. 25.03.1985, Ulica Za Gradom 7, 6000 Koper
20. ANJI PEČIČ, roj. 05.04.1985, Grinjan 5D, 6000 Koper

21. BORISU POPOVIČU, roj. 05.09.1962, Bošamarin62, 6000 Koper
22. NIKU POPOVIČU, roj. 17.04.2000, Bošamarin 62, 6000 Koper
23. PATRIKU PEROŠI, roj. 31.05.1976, Kvedrova cesta 1, 6000 Koper
24. SILVANU RADINU, roj. 27.06.1955, Krožna cesta 8, 6000 Koper
25. KRISTINI RADOVČIĆ, roj. 22.03.1982, Cesta na Markovec 3, 6000 Koper
26. JANEZU STARMANU, roj. 12.10.1971, Izletniška pot 28, 6000 Koper
27. ALBERTU SCHERIANIJU, roj. 12.7.1964, Hrvatini 13, 6280 Ancaran
28. JASNI SOFTIČ, roj. 19.05.1970, Bonini 48A, 6000 Koper
29. MARIU STEFFÈTU, roj. 15.8.1964, Bošamarin 54, 6000 Koper
30. BARBARI STRMOLE, roj. 23.01.1962, Prade, Cesta XVI 3, 6000 Koper
31. DEJANU ŠKERLIČU, roj. 04.10.1970, Abitanti 1, 6272 Gračišče
32. MAJI TAŠNER VATOVEC, roj. 14.03.1986, Kreljeva Ulica 4, 6000 Koper
33. VLASTI VEŽNAVER, roj. 15.01.1964, Zgornje Škofije 69F, 6281 Škofije.
Ad 4
Ugotovitev izvolitve Župana Mestne občine Koper
Člani Občinskega sveta so prejeli eno pritožbo, in sicer pritožbo kandidata za župana Borisa
Popoviča. Prejeli so jo neposredno na seji. Na seji so prejeli tudi Pravno mnenje Inštituta za
javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, o nekaterih vprašanjih izvedbe lokalnih volitev.
ONDINA GREGORICH - DIABATÈ, predsedujoča članica Občinskega sveta, je pozvala
Borisa Popoviča, da lahko, če želi, poda dodatno obrazložitev.
BORIS POPOVIČ, kandidat za župana je predlagal, da bi dodatno obrazložitev podal
njegov zagovornik, odvetnik Franci Matoz.
Razpravljal je Janez Starman, član Občinskega sveta.
Na predlog Borisa Popoviča, kandidata za župana, je Ondina Gregorich - Diabatè,
predsedujoča članica Občinskega sveta, odredila 10 minutni odmor.
XXX
Pred nadaljevanjem seje je bila ponovno preverjena prisotnost. Prisotnih je bilo 32 članov
Občinskega sveta.
BORIS POPOVIČ, kandidat za župana je umaknil predlog, da bi dodatno obrazložitev
pritožbe podal njegov zagovornik, odvetnik Franci Matoz. Dodatno obrazložitev je podal sam.
Po zaključku dodatne obrazložitve je ONDINA GREGORICH - DIABATÈ, predsedujoča
članica Občinskega sveta, prekinila sejo in pozvala Mandatno komisijo, da prouči vloženo
pritožbo ter Poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev za Župana Mestne občine
Koper in za Občinski svet pripravi predlog odločitve.
XXX
Pred nadaljevanjem seje je bila ponovno preverjena prisotnost. Prisotnih je bilo 30 članov
Občinskega sveta.
JANEZ STARMAN, predstavnik Mandatne komisije, je podal poročilo o pregledu potrdila
o izvolitvi župana ter o vsebini in upravičenosti pritožbe ter predstavil predlog odločitve, ki
naj bi jo Občinski svet sprejel.

V razpravi so sodelovali: Maja Tašner Vatovec, Vida Gračnar in Marijan Križman, člani
Občinskega sveta.
Pred glasovanjem o predlogu Mandatne komisije v zvezi s pritožbo Borisa Popoviča,
kandidata za župana, je ONDINA GREGORICH - DIABATÈ, predsedujoča članica
Občinskega sveta, odredila 5 minutni odbor za posvetovanje o predlaganem sklepu.
XXX
Pred nadaljevanjem seje je bila ponovno preverjena prisotnost. Prisotnih je bilo 30 članov
Občinskega sveta.
JANEZ STARMAN, predstavnik Mandatne komisije je še enkrat podrobno predstavil
predlog sklepa v zvezi s pritožbo Borisa Popoviča, kandidata za župana ter v celoti prebral
Poročilo in zapisnik seje Mandatne komisije občinskega sveta Mestne občine Koper z dne
21. 12. 2018. Navedeno poročilo in zapisnik seje Mandatne komisije so člani Občinskega
sveta tudi prejeli.
Razpravljal ni nihče.
Peter Bolčič, član Občinskega sveta je obrazložil svoj glas.
Občinski svet JE SPREJEL (30 prisotnih 20 za, 10 proti) naslednji
SKLEP
1.
Občinski svet Mestne občine Koper ugotavlja, da so izpolnjeni zakonski pogoji, da
lahko Aleš Bržan, rojen 15. 2. 1976 iz Tribana, Triban 6, začne izvrševati funkcijo
Župana Mestne občine Koper, na katero je bil izvoljen v drugem krogu rednih lokalnih
volitev za župana Mestne občine Koper dne 2. 12. 2018, s čimer Občinski svet Mestne
občine Koper pritožbo kandidata za župana Borisa Popoviča zoper Odločbo Občinske
volilne komisije Mestne občine Koper, št. 041-2/2018 z dne 6. 12. 2018 in Poročilo o
izidu drugega kroga volitev za župana Mestne občine Koper z dne 2. 12. 2018, št. 0412/2018 z dne 7. 12. 2018, ki jo je dne 21. 12. 2018 vložil po pooblaščeni odvetniški
družbi Matoz o.p., d.o.o., zavrne.
2.
Ta sklep velja takoj.
Sklep občinskega sveta z izrekom, obrazložitvijo in poukom o pravnem sredstvu izide
pisno ter bo vročen v skladu z zakonom.
XXX
ALEŠ BRŽAN , župan se je zahvalil, in sicer:
»Spoštovane svetnice in svetniki! Najprej jasno tudi z moje strani čestitke. Novinarke,
novinarji, moje bodoče sodelavke in sodelavci in tudi ostali, v veliko veselje mi je in ponos,
da vas lahko v tem predprazničnem času, polnem optimizma in lepih obetov pozdravim kot
novi župan Mestne občine Koper in vam vsem zaželim tudi veliko uspeha, sreče in
zadovoljstva v novem letu.

Zavedam se sicer, da se je v zadnjih letih, pa tudi v času volilne kampanje, žal tudi po njej,
med nami nabralo precej nezaupanja in negotovosti o tem, kako naprej. Tako kot vsi
strahovi, je tudi strah pred spremembami, votel, je prazen. Prepričan sem, da ga bomo
kmalu razblinili in to s svojim delom in dejanji.
Veliko pozornosti smo v zadnjih mesecih namenili poudarjanju tega, v čem se razlikujemo in
kje se razhajamo. Zdaj je čas, da zgladimo razprtije in svojo energijo vložimo v skupno
prizadevanje za razreševanje nasprotij in iskanje kompromisnih rešitev, ki so v skupno korist.
Premagovanje nezaupanja ne bo enostavno, ampak vredno našega truda. V tej dvorani
bomo verjetno tudi ostri tekmeci, a verjamem, da bomo lahko tudi dobri partnerji v iskanju
naprednih rešitev za dvig kakovosti življenja naših občank in občanov.
Naša naloga ni le izvrševati voljo in načrte ljudi, ki so nas izvolili. Njihovo zaupanje bomo
opravičili le, če bomo odprti tudi za drugačne predloge do tistih, ki so nam blizu. Znati bomo
morali na svet okoli nas pogledati tudi skozi oči ljudi, ki sedijo na nasprotnem bregu občinske
politike. Obljubljam vam, da bom vedno odprt za vse pozitivne pobude za izboljšanje našega
mesta in verjamem, da bo prihodnji mandat zaznamovalo uspešno sodelovanje.
Vsi v tej dvorani danes smo ponosni na svojo občino in vsi si želimo s svojim delom pustiti
otipljive sledi. In prav vsakemu izmed nas obljubljam priložnost, da izpolni svoj cilj.
Z današnjim dnem sprejemamo veliko odgovornost. Razvojni potencial naše občine je
izjemen, Koper je vrelec inovativnosti, ustvarjalnosti, podjetnosti, znanja. Imamo vse, kar
potrebujemo za spopad z izzivi, ki so pred nami. Ker verjamem v naše ljudi in ker verjamem
v moč naše skupnosti, na pot novih izzivov stopam z optimizmom in trdnim prepričanjem, da
bomo z dobrim in poštenim delom naš razvoj še pospešili, da bo na koncu tudi vsaka
občanka in vsak občan vesel in ponosen, da živi v Kopru.
Današnjo priložnost oz. konkretno to priložnost izkoriščam tudi za to, da podam svojo
prisego.
Torej, prisegam, da bom vestno in odgovorno, v skladu z Ustavo Republike Slovenije,
Evropsko listino lokalne samouprave, zakoni, Statutom občine, občinskimi predpisi, opravljal
dolžnosti župana, spoštoval interese in potrebe lokalne skupnosti in deloval za blaginjo vseh
občank in občanov ter napredek in razvoj Mestne občine Koper.«
Nadaljnje vodenje seje je prevzel župan, Aleš Bržan.
Na predlog župana JE Občinski svet SPREJEL (29 prisotnih – 20 za, 0 proti) naslednji
UGOTOVITVENI SKLEP
Občinski svet Mestne občine Koper ugotavlja, da je Aleš Bržan, roj. 15.2.1976, Triban,
Triban 6 sprejel mandat Župana Mestne občine Koper v mandatnem obdobju 20182022 in da mu v skladu s 5. alinejo prvega odstavka 37. a člena Zakona o lokalni
samoupravi, zaradi nezdružljivosti funkcij preneha mandat člana Občinskega sveta
Mestne občine Koper.

Ad 5
Imenovanje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
ALEŠ BRŽAN, župan je seznanil Občinski svet, da je glasovanje za imenovanje Komisije za
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja po določbah Statuta Mestne občine Koper tajno.
Do roka – dva dni pred sejo, sta bili skladno s Statutom vloženi dve kandidaturi.
Skladno s Poslovnikom, so pripravljene glasovnice za imenovanje komisije.
V skladu s 74. členom Poslovnika JE Občinski svet na predlog župana SPREJEL (29
prisotnih – 20 za, 0 proti)
SKLEP
Pri izvedbi tajnega glasovanja pomagata županu poleg strokovne sodelavke še Peter
Bolčič in Vlado Krivec, člana Občinskega sveta.
Za izvedbo glasovanja je župan določil 10 minut, nato pa še 20 minutni odmor za pripravo
zapisnika o izidu glasovanja.
XXX
Pred nadaljevanjem seje je bila ponovno preverjena prisotnost. Prisotnih je bilo 29 članov
Občinskega sveta.
Župan je prebral zapisnik o izidu glasovanja za imenovanje Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja.
Razdeljenih je bilo 30 glasovnic, od katerih je bila 1 uničena na predlog Barbare Strmole,
članice Občinskega sveta, ki se je zmotila pri njenem izpolnjevanju.
Oddanih je bilo 29 glasovnic, neveljavna je bila 1 glasovnica, veljavnih je bilo 28 glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
I. Število članov Občinskega sveta Mestne občine Koper je 33.
II. Na seji je bilo navzočih 29 članov Občinskega sveta.
III. Ugotovitev izida glasovanja:
1) - razdeljenih je bilo 30 glasovnic (od tega 1 uničena)
- oddanih je bilo 29 glasovnic
- neveljavna je bila 1 glasovnica
- veljavnih je bilo 28 glasovnic
2) Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
za predsednika komisije:
1. JANEZ STARMAN

28 glasov

za namestnika predsednika :
1. IGOR HRVATIN
2. ALAN MEDVEŠ

2 glasa
26 glasov

za člane:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

JANI BAČIĆ
MARIJAN KRIŽMAN
MRJAM LEMUT
TINA MOJŠKERC
ANJA PEČIČ
PATRIK PEROŠA
SILVANO RADIN
JASNA SOFTIĆ
VLASTA VEŽNAVER

12
19
18
12
12
16
26
15
10

glasov
glasov
glasov
glasov
glasov
glasov
glasov
glasov
glasov

IV. Ugotavlja se:
-

da so potrebno število glasov, to je večino opredeljenih glasov, upoštevaje veljavne
oddane glasovnice, dobili naslednji kandidati:

-

za predsednika komisije: JANEZ STARMAN

-

za namestnika: ALAN MEDVEŠ

-

za člane: MARIJAN KRIŽMAN
MIRJAM LEMUT
PATRIK PEROŠA
SILVANO RADIN
JASNA SOFTIĆ

Ad 6
Določitev sedežnega reda
Člani Občinskega sveta so prejeli dva predloga sedežnega reda in sicer predlog sedežnega
reda s strani Borisa Popoviča, ki ga je predlagal kot župan in predlog sedežnega reda Aleša
Bržana, ki ga je predlagal kot član Občinskega sveta.
V razpravi so sodelovali Boris Popovič, Maja Tašner Vatovec in Patrik Peroša, člani
Občinskega sveta ter Aleš Bržan, župan.
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 12 za, 0 proti) predlog Maje Tašner Vatovec,
da se glasuje o vsakem predlogu sedežnega reda posebej.
Občinski svet NI SPREJEL (27 prisotnih – 0 za, 14 proti) predlog sedežnega reda, ki ga
je predlagal Boris Popovič, kot župan.
Občinski svet JE SPREJEL (27 prisotnih – 16 za 10 proti) predlog sedežnega reda, ki
ga je predlagal Aleš Bržan, kot član Občinskega sveta.

Seja Občinskega sveta je bila zaključena ob 22.25 uri.

PREDSEDUJOČA
OBČINSKEGA SVETA
Ondina Gregorich-Diabatè
ZA SLUŽBO
ZA OBČINSKI SVET
Mojca Pajk, univ.dipl.prav.

ŽUPAN
Aleš Bržan

