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ODGOVORI
NA VPRAŠANJA ČLANOV IN ČLANIC OBČINSKEGA SVETA

Na 2. redni seji, dne 30. januarja 2019, so člani Občinskega sveta postavili vprašanja
oziroma predloge in pobude, na katere podajata Župan in Občinska uprava naslednje
odgovore:
MARIJAN KRIŽMAN, član Občinskega sveta:
Imam eno kratko vprašanje, ki ima sicer dolgo brado in gre za Tino Podjavoršek iz
Kolombana, ki je začela kalvarijo leta 1999, ko je njeno hišo in parcelo začela zalivati voda iz
občinske parcele. Med ostalim je napisala, da je dejstvo, da se v takšni hiši ne da živeti, niti
se je ne da oddati ali prodati. Zaradi zamašenih jaškov za hišo so tudi v kleti sedaj stalno
prisotne fekalne vode. Na terenu je bil vzorčevalec in so testi potrdili fekalne bakterije. Vse to
se zliva z vaše, torej občinske parcele na mojo.
Da ne nadaljujem s tem dolgim branjem, vam ga bom predal. Mislim pa, da ga tudi na
občinski upravi imamo. Jaz sem to gradivo, je zajetno, vse pregledal. Ugotovil sem, da so
tako predstojniki kot drugi člani teh uradov in županovi svetovalci velikokrat poskušali kaj
narediti. Očitno se kaj dosti ni zgodilo, če ne bi ta gospa verjetno ne iskala nas. Morate pa
vedeti, da je med volilno kampanjo poklicala večino takratnih kandidatov za župana. In ker je
uprava ostala ista, imamo isto plažo in drugo morje. Se lahko to vprašanje začne dokaj hitro
reševati, da se ne bi srečevali z novimi problemi.
Moje vprašanje je samo to, gospod župan, ali bomo to vprašanje po vseh teh letih uspeli
zapreti?
ODGOVOR: S problemom ureditve meteornih in fekalnih voda na območju Kolomana, nad
stanovanjskim objektom z naslovom Kolomban 2b (Tinka Podjavoršek), smo bili seznanjeni
tudi s strani stranke.
V začetku lanskega leta je bila za to območje naročena PZI in PGD dokumentacija za ureditev
manjkajoče fekalne in meteorne kanalizacije v aglomeraciji Hrvatini.
Projektna dokumentacija je pridobljena v celoti, pridobljene in podpisane so tudi služnostne
pogodbe, v tem mesecu bo na Upravno enoto vložena vloga za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
Ta projekt je sestavni del vloge za pridobitev nepovratnih evropskih sredstev, ki jih za ta
namen še lahko pridobimo. Gre za veliko naložbo, saj je samo izgradnja manjkajoče fekalne in
meteorne kanalizacije v aglomeraciji Hrvatini ocenjena na 7,8 mio EUR.
Izvedba manjkajoče kanalizacije v aglomeracijah Hrvatini, Škofije in Bertoki bo potekla v letih
2020-2022, skladno s pogodbo in odločbo o pridobitvi nepovratnih sredstev, ki naj bi jo
pridobili do konca tega leta.
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Lokalni problem odvodnjavanja meteornih voda nad objektom Kolomban 2b bomo reševali
prioritetno v tem letu tako, da se bo delno izvedlo projektirani del meteorne kanalizacije v
dolžini cca 60 tm (zajetje ob cesti nad objektom, do izpusta v hudournik na zahodni strani tega
objekta). S tem bo po našem mnenju urejen večji del problema zamakanja, saj se trenutno proti
navedenemu objektu zlivajo meteorne vode iz višje ležečega predela. Dejstvo je, da je bil
stanovanjski objekt Kolomban 2b pred leti zgrajen ob hudourniku, kamor so gravitirale in
iztekale meteorne vode iz zgoraj ležečega območja.
Dokončno pa bo ta problem urejen z izgradnjo fekalnega kolektorja (dokončanjem projektirane
kanalizacije), na katerega bodo priključeni vsi stanovanjski objekti na tem območju in bodo
uničene tudi vse obstoječe greznice.

ALBERTO SCHERIANI, član Občinskega sveta:
Sì, signor sindaco, grazie per la parola. Io volevo dire solo una cosa, che forse sarebbe bello
che poi noi insieme decidiamo. Negli ultimi consigli comunali avevamo i consigli comunali in
ogni giorno differente. Avevamo di venerdì, avevamo di giovedì, avevamo di martedì,
avevamo di mercoledì. Forse sarebbe bello decedere assieme quale sarà quel giorno che
poi, da qua nei prossimi anni avremo appunto il consiglio comunale. Quando ci sono poi
quelle nostre riunioni straordinarie naturalmente succede quando succede, ecco. Grazie.
ODGOVOR: Seje Občinskega sveta bodo praviloma sklicane enkrat mesečno, ob četrtkih, ob
16. uri.

MARIJAN KRIŽMAN, član Občinskega sveta:
Še tokrat se lahko oglasim po poslovniku. Tokrat s pobudo, ki jo pač vsi poznate in jo oz. jo
poznamo, o kateri smo vsi govorili v volilni kampanji, da bi občinski svet, ki zaseda v
Pretorski palači, moral postati parlament in mesto pogovora, dogovora, sprejemanja sklepov,
da to, tako kot je rekel Marko Brecelj, preneha biti tipkalni orkester. Zato sem napisal tudi
naslednjo pobudo. Seveda ne bom povedal nič novega, je pa prav, da je javna, in sicer
Županu Mestne občine Koper, gospodu Alešu Bržanu in Občinskemu svetu dajem pobudo,
da se ponovno uvede snemanje sej Občinskega sveta Mestne občine Koper.
Obrazložitev moje pobude je naslednja: Snemanje sej Občinskega sveta Mestne občine
Koper utemeljujem z naslednjim: razprave in odločanje Občinskega sveta Mestne občine
Koper mora biti preko elektronskih medijev javno dostopno vsem občanom naše občine.
Tako Župan kot člani Občinskega sveta Mestne občine Koper so poklicni in nepoklicni
funkcionarji oz. od ljudstva izvoljeni predstavniki, ki s svojim delom in odločitvami vplivajo na
razvoj naše občine in bivalne pogoje občanov. Snemanja sej Občinskega sveta Mestne
občine Koper so že potekala, kar je bilo v javnosti dobro sprejeto, nakar je v enem izmed
prejšnjih mandatov javnost dela iz Pretorske palače izginila. Zakaj, ne vem. Domnevno ne
zaradi finančnih sredstev. Hvala.
ODGOVOR:
Zvočno ali slikovno snemanje pomeni poseg v zasebnost in varstvo osebnih podatkov. Takšen
poseg ni dopusten brez ustrezne pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov. V tem
primeru je podlaga poslovnik, ki ureja delovanje občinskega sveta. Določbe poslovnika morajo
vsebovati obvezne elemente, ki jih narekujeta ZVOP-1 in GDPR.
Občinska uprava bo na podlagi te pobude pristopila k pripravi ustreznih sprememb poslovnika
oziroma k pripravi ustrezne pravne podlage za zagotovitev slikovnega snemanja sej.

Koper, 20. februarja 2019

SLUŽBA ZA OBČINSKI SVET

