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ODGOVORI
NA VPRAŠANJA ČLANOV IN ČLANIC OBČINSKEGA SVETA

Na 3. redni seji, dne 21. februarja 2019, so člani Občinskega sveta postavili vprašanja
oziroma predloge in pobude, na katere podajata Župan in Občinska uprava naslednje
odgovore:
PATRIK PEROŠA, podžupan in član Občinskega sveta:
Leta 1970 je Skupščina občine Koper izdala dokument o častnem članstvu Antona UkmarjaMira in leta 1981 postavila doprsni kip na trg, ki nosi njegovo ime. Pred desetimi leti pa je bil
kip premeščen v Hlavatyev park. Premestitev navedenega kipa je takrat dvignila precej
prahu, oglasila se je tudi njegova žena, ki je obsodila takšno odločitev. Podajamo pobudo, da
se preuči možnost vrnitve kipa na Ukmarjev trg, pri čemer naj se predhodno pridobita mnenji
njegove družine in Združenja protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper.
ODGOVOR: Pred leti je bilo nekaj doprsnih kipov s podstavki znanih osebnosti preneseno na
enotno lokacijo v Hlavatyjev park, predvsem z namenom počastitve teh osebnosti na eni
lokaciji, ki je hkrati dostopna in omogoča, da so kipi dobro vidni. Na ta način želimo vsem
občanom in obiskovalcem ponosno pokazati del naše zgodovine, saj portretne plastike nosijo
tudi veliko mero umetniške vrednosti. Morebitne selitve enega ali več kipov na nove lokacije so
predmet širše razprave, pri čemer je vsekakor potrebno pridobiti mnenji stanovskih organizacij
ter članov pokojnikovih družin, za kar jih bomo zaprosili.

VIDA GRAČNAR, članica Občinskega sveta:
V naši stranki dajemo pobudo za vzpostavitev avtobusne povezave do koprskega
pokopališča in novega zdravstvenega doma. Verjamemo, da bi z realizacijo te pobude
odpravili marsikatero težavo predvsem starejših občanov in občank. Hvala.
ODGOVOR: Avtobusna postajališča v mestnem prometu so določena s koncesijsko pogodbo
za opravljanje gospodarske javne službe »javni mestni avtobusni potniški promet«. Nekatere
linije mestnega prometa imajo začetno oziroma končno postajo na »glavni avtobusni postaji« v
Kopru, ki je od mestnega pokopališča le minimalno oddaljena. Peron za vstop in izstop
potnikov v mestnem prometu je na omenjeni postaji v neposredni bližini podhoda, ki vodi na
mestno pokopališče. Poleg tega se na avtobusnem postajališču ob pokopališču ustavljajo
nekateri avtobusi primestnega prometa.
Zagotovo drži, da povezave v mestnem prometu ne morejo zadovoljiti slehernega občana,
čeprav smo jih z novo koncesijo, ki velja od 1.10.2014 v veliki meri naredili uporabnikom bolj
prijazne. Sledimo potrebam uporabnikov v okviru možnega pri prilagajanju linij in frekvencam
odhodov na posameznih linijah.
Glede na to, da smo našim občanom dolžni zagotoviti predvsem varnost in upoštevajoč
dejstvo, da v danem trenutku varnega vstopa in izstopa potnikov v neposredni bližini
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pokopališča ne moremo zagotoviti, saj bi bilo potrebno ob uvedbi direktne povezave
vzpostaviti primerno in predvsem varno avtobusno obračališče. Trenutno je najbližje
postajališče mestnega prometa na glavni avtobusni postaji. Vsako leto pa v sklopu koncesije
zagotavljamo brezplačne avtobusne prevoze do pokopališča v Škocjanu v dneh 31.10 in 1.11.
(dan reformacije in dan spomina na mrtve).
Do zdravstvenega doma na Ljubljanski cesti lahko potniki uporabljajo avtobusno postajališče
pri Lesnini oziroma pri stadionu Bonifika, prav tako postajališče na Ulici 15. maja zadosti
potrebe nekaterih uporabnikov, ki uporabljajo linijo 8 mestnega prometa.
Vsekakor bomo pri naslednjih širitvah koncesije upoštevali tudi te potrebe in ob
rekonstrukcijah cestne infrastrukture na tem območju zagotovili potrebno postajališče in
obračališče.

PETER BOLČIČ, član Občinskega sveta:
PISNO:
Zaradi novo nastale svetniške skupine predlagam spremembo sedežnega reda in sicer, da
svetnici Vlasta Vežnaver (Klub samostojnih svetnikov) in Anja Pečič (KJN) zamenjata svoji
mesti. Hvala za razumevanje.
ODGOVOR: Predlog je priprapljen in uvrščen v predlog dnevnega reda 4. seje Občinskega
sveta Mestne občine Koper.

Koper, 27. marca 2019
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